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13530535: สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง: โครงการจัดทําหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมการเลนทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี 

 

จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับการเลนทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี เพื่อ

จัดทําหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมที่มุงเนนเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับระหวางความสัมพันธทะแยมอญ

กับวิถีชาวมอญ ประวัติความเปนมา และรูปแบบการเลน เพื่อใหผูอานไดตระหนักถึงคุณคาของ

วัฒนธรรมยอย อีกทั้งยังเปนการสะทอนใหเห็นถึงอนาคตของการเลนทะแยมอญที่มีโอกาสสูญหายไป

จากสังคม 

โดยการจัดทําโครงการน้ีไดมีการติดตอประสานงานไปยังวงดนตรีทะแยมอญ และผูที่

เกี่ยวของ ซึ่งจะสามารถใหทัศนะความเห็นและใหความรูทางวิชาการไดเปนอยางดี เชน นักดนตรี คน

ในชุมชน คนชุมชนมอญอื่นๆ นักวิชาที่สนใจและเช่ียวชาญในดานประวัติศาสตรมอญ และนักวิชาการ

ดานดนตรีในอุษาอาคเนย 

กระบวนการผลิตช้ินหนังสือเลมน้ี เริ่มตนจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร และบทความ

ทางวารสารที่เกี่ยวของ จากน้ันจะทําการลงพื้นที่เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและสังเกตการณ และนํา

ขอมูลที่ไดทั้งหมดมาเรียบเรียงเปนงานเขียนสารคดี พรอมภาพประกอบที่เปนภาพถาย มาออกแบบ

จัดหนา ทําเปนหนังสือสารคดี โดยใชช่ือหนังสือวา “ทะแยมอญ” ดนตรี ชีวิต และวิถีรามัญ กวาง 

14.8 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร หรือ A5 จํานวน 120 หนา พิมพ 4 สี่ทั้งเลม โดยใชกระดาษอารต

การดดาน 250 แกรม และใชกระดาษปอนดเปนเน้ือใน 
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จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารยมัทนา 

เจริญวงศ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยาง

ย่ิงตอขาพเจา รวมทั้งอาจารยสุเจน กรรพฤทธ์ิ อาจารยอารีย พีรพรวิพุธ อาจารยกองทรัพย ชาตินา

เสียว และรองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัยที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และ

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึงขอ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี

ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

นอกจากน้ีขอขอบพระคุณวงดนตรีทะแยมอญ “คณะหงสฟารามัญ” และผูที่เกี่ยวของที่

ใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณ อันเปนสวนสําคัญในที่ทําใหเกิดหนังสือสารคดีที่สมบูรณและ

สําเร็จตามที่คาดคิดไว 

ขอบคุณสหายเอกวารสารและหนังสือพิมพ รุน 4 ศิลปากร ที่คอยชวยเหลือและให

คําแนะนํา 

สุดทาย ขอบคุณครอบครัวที่คอยใหกําลังใจมาตลอด 4 ป  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ตลอดระยะเวลากวา 700 ปที่ชาวมอญต้ังถ่ินฐานอยู ณ ฝงตะวันออกของแมนํ้าอิรวดีใน

บริเวณพมาตอนลาง อาณาจักรมอญตองเผชิญกับปญหาการแยงชิงอํานาจภายในและการรุกรานจาก

พมา ตกอยูในภาวะสงคราม และในที่สุดก็เสียแผนดิน กลายเปนชนกลุมนอยที่ปราศจากแผนดินอาศัย 

ตองกระจัดกระจายต้ังถ่ินฐานอยูในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทวาในอดีต “มอญ” เปนชนชาติที่

เกาแกที่สุดชนชาติหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีความเจริญรุงเรืองมาก มีภาษาและ

วัฒนธรรมที่เปนของตนเองมาแตโบราณ (www.monstudies.com, วันที่ 9 เมษายน 2549) 

ระหวางที่บานเมืองมอญตกอยูในภาวะสงคราม ชาวมอญอพยพเขาสูประเทศไทยหลาย

ครั้ง มีการบันทึกไวเปนทางการวา การอพยพแรกเกิดข้ึนในพ.ศ.2127 สมัยพระมหาธรรมราชา 

หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง และในพ.ศ.2300 สมัยสมเด็จพระ

เจาอยูหัวบรมโกศ ซึ่งจัดเปนการอพยพครั้งสําคัญที่สุด เน่ืองจากมอญไดเสียเมืองหงสาวดีแกพมา ทํา

ใหชาวมอญตองสูญเสียเอกราชอยางถาวร เกิดการอพยพระลอกใหญมายังอาณาจักรอยุธยา 

การอพยพของชาวมอญเปนที่ยอมรับฉันมิตรจากพระมหากษัตริยไทยทุกพระองค  

เน่ืองจากการอพยพในแตละครั้ง ผูนําชาวมอญจะมีใบบอกแจงพระเจาแผนดินวาจะขอเขามาพึ่งพระ

บรมโพธิสมภาร โดยอพยพกันมาครั้งละหลายหมื่นคน และพระมหากษัตริยไทยจะโปรดเกลาฯใหมคีน

ไปรับ พรอมพระราชทานที่ดินใหต้ังบานเรือนและที่ทํากิน อีกทั้งยังมีการพระราชทานขาวของ

เครื่องใชที่จําเปนและโปรดเกลาฯใหมีหัวหนาผูดูแลวากลาวเปนคนเช้ือสายมอญอีกดวย 

สาเหตุของการอพยพเขาสูประเทศไทยสวนใหญเกิดจากถูกกดข่ีทางการเมืองการ

ปกครอง ทําใหมอญที่รักความสงบ ไมสามารถทนตอความเดือดรอนที่ไดรับจากพมา ตองพากันอพยพ

เขามายังประเทศไทย นอกจากน้ี ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เชน อาณาจักรมอญต้ังอยูระหวางพรมแดน

ไทยกับพมา และมอญมีความสัมพันธที่ดีกับไทยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพมา มอญรูสึกเปนมิตรกับ

ไทยมากกวาพมา เน่ืองจากไทยไมมีนโยบายตอตานชาวมอญ ไมวามอญจะอพยพเขามาในไทย หรือ

ขณะที่ไทยมีอํานาจเขาไปปกครองหัวเมืองมอญ ก็จะใชวิธีประนีประนอม มีการแตงต้ังใหเจาเมือง

มอญเปนผูดูแลหัวเมืองมอญ ไทยไมไดเขาไปปกครองโดยตรง ตรงกันขามกับพมาที่นอยครั้งจะมี
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นโยบายสมานไมตรีกับมอญ สวนใหญจะปกครองมอญอยางกดข่ีขมเหง (สุภรณ โอเจริญ, 2541: 43-

75) 

ปจจุบันคนเช้ือสายมอญจะอยูกันอยางกระจัดกระจาย แตก็มีบางสวนยังคงอาศัยอยูใน

ประเทศพมาตอนลาง และบางสวนก็ไดอพยพเขามาอยูบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เชน มอญ

บางไสไก มอญปากเกร็ด มอญสามโคก มอญนครเข่ือนขันธ และมอญบานโปง เปนตน 

สําหรับความสัมพันธระหวางไทยกับมอญน้ัน จากหลักฐานและการศึกษาของนักวิชาการ

จํานวนหน่ึงยืนยันวา ไทยไดรับอิทธิพลจากศิลปวัฒนธรรมมอญมาคอนขางมาก โดยเฉพาะการดนตรี

และวรรณคดี อาทิ วงดนตรปีพาทยไทยที่พัฒนามาจากปพาทยมอญ โดยชาวมอญที่อพยพเขามาใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีไดนําเครื่องดนตรีเหลาน้ีเขามาดวย กระทั่งในสมัยรัตนโกสินทรก็เริ่มมี

วิวัฒนาการปพาทยไทยข้ึนมาตามลําดับ  อีกทั้งยังมีเรื่องของวรรณคดี เชน เรื่องราชาธิราช ซึ่ง

เกี่ยวกับพงศาวดารมอญ โดยกวี 4 ทาน คือ พระยาพระคลัง พระยาอินทรอัคคราช พระภิรมรัศมี 

และพระศรีภูมิปรีชา หรือแมแตตัวอักษรไทยก็ดัดแปลงมาจากภาษาขอมและภาษามอญ (รศ. สุภา

ภรณ จินดามณีโรจน, สัมภาษณวันที่ 31 กรกฎาคม 2556) 

นอกจากน้ี  ชาวมอญยังมีความสัมพันธในฐานะเปนญาติสนิทชาวไทยมาชานานอีกดวย 

เน่ืองจากบานเมืองของมอญและไทยอยูติดกัน หากไมนับสมัยทวารวดีและหริภุญชัยที่มอญมี

อาณาจักรอยูตรงแผนดินประเทศไทยปจจุบัน คนมอญและคนไทยจะมีการเดินทางไปมาตลอดเวลา 

ทั้งดวยความเปนเครือญาติ การคาขาย และเผยแผศาสนา เชน มะกะโท ลูกเขยพอขุนรามคําแหง 

เปนตน (องค บรรจุน, สัมภาษณวันที ่16 กรกฎาคม 2556) 

 แมชุมชนชาวมอญจะมีหลายแหง หากชุมชนมอญบางกระด่ีเปนชุมชนที่มีความโดดเดน 

นอกจากเปนชุมชนเกาแกอายุกวา 150 ปแลว ยังมีประชากรเช้ือสายมอญอาศัยอยูกวา 3,000 คน 

(ถวิล มอญดะ, สัมภาษณวันที่ 24 กรกฎาคม 2556) และยังคงรักษาและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมไวได โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมดานการดนตรอียาง “ทะแยมอญ” ภายใตช่ือคณะ 

“หงสฟารามัญ” ที่มิใชเปนเพียงความภาคภูมิใจของชุมชนเทาน้ัน แตยังเปนสื่อกลางในการสาน

สัมพันธชาวมอญบางกระด่ีกับชาวมอญอื่น ๆ เน่ืองจากเปนวงทะแยมอญเพียงหน่ึงเดียวในประเทศ

ไทย (www.manager.co.th, วันที่ 31 สิงหาคม 2550) ทําใหชาวมอญที่อยูอาศัยในชุมชนอื่นหรือ

บุคคลที่สนใจตางมาติดตอวง “หงสฟารามัญ”ไปจัดแสดงอยูเสมอ  

“ทะแยมอญ” เปนการละเลนที่ข้ึนหนาข้ึนตาของชาวมอญ มีลักษณะการเลนคลายลํา

ตัดหรือฉอย คือมีทั้งการรองและรําสลับกันไป คํารองจะเปนภาษามอญ เน้ือเพลงจะเปนการเกี้ยวพา

ราสีระหวางหญิงกับชาย สามารถใชเปนมหรสพไดทั้งงานมงคล และงานอวมงคล สวนเครื่องดนตรีที่

ใชประกอบไปดวย “ซอ” “ขลุย” “ฉ่ิง” “จะเข“และ “กลองเปงมาง” (สกุลไทย รายสัปดาห, 3 

มีนาคม 2524: 84)  
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การศึกษาประวัติความเปนมา และการละเลนทะแยมอญในปจจุบัน จึงไมเพียงแตมี

คุณคาในแงมิติวัฒนธรรม เพราะเปนวงดนตรีวงสุดทายที่หลงเหลืออยูของชาวมอญ หากยังทําให

ทราบถึงวิถีชีวิตของชนชาติที่ครั้งหน่ึงเคยเจริญรุงเรืองดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ผูกพันอยูกับวง

ดนตรีทะแยมอญ และที่สะทอนผานบทเพลง และการแสดงดนตรีดังกลาวอีกดวย 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทะแยมอญกับวิถีชีวิตชาวมอญ 

2. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา และการละเลนทะแยมอญของวงหงสฟารามัญ 

3. เพื่อนําเสนอผลงานสารคดีศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือเลม 

4. เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับวงทะแยมอญ 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

หนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรม “โครงการหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมการเลนทะแย

มอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี” นําเสนอเรื่องราวการเลนทะแยมอญของคณะหงสฟารามัญ โดยอาศัย

การเก็บขอมูลจากการสังเกตการณ การสัมภาษณหัวหนาวงดนตรี และผูที่เกี่ยวของ เชน นักดนตรี 

เด็กที่สนใจมาเรียน ครอบครัวของหัวหนาวง ประธานชุมชน คนในชุมชน คนมอญในชุมชนอื่น และ

นักวิชาการที่สนใจและเช่ียวชาญในดานประวัติศาสตรมอญ และดนตรีมอญ รวมทั้งเอกสารประกอบ

บางที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการเลนทะแยมอญ วิถีชีวิตคนมอญ เปนตน 

การนําเสนอจะมุงเนนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวงทะแยมอญกับวิถีชีวิตของคน

มอญ โดยแบงเน้ือหาออกเปนบท เน้ือหาโดยรวมจะกลาวถึงความรูทั่วไปเกี่ยวกับวงทะแยมอญ 

ประวัติความเปนมาของดนตรีทะแยมอญและคณะหงสฟารามัญ รูปแบบและลักษณะการเลน 

องคประกอบของเครื่องดนตรี การขับรองและเน้ือเพลง  พิธีกรรมที่ตองประกอบกอนการเลน  การ

แตงกาย สถานการณในปจจุบันของวงดนตรีทะแยมอญ เชน การปรับตัวของวงดนตรี การถายทอด

ความรูใหแกเด็ก ๆ ชาวมอญ  ทัศนะของชาวมอญบางกระด่ีที่มีตอวงหงสฟารามัญ  ตลอดจน

ความสัมพันธของดนตรีมอญและดนตรีไทย   

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ ‘โครงการหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมการเลน

ทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี’ 

2. รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ดังน้ี  

1) ศึกษาขอมูลประวัติศาสตรมอญและการอพยพเขาสูประเทศไทย  
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2) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรและลักษณะการเลนทะแยมอญ  

3) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนมอญ  

4) ศึกษาหลักการเขียนสารคดี 

5) ศึกษาหลักการถายภาพสารคดี 

6) ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

3. รางโครงเรื่อง เน้ือหาของแตละบทและวางแผนเรื่องภาพถายประกอบสารคดี รวมไป

ถึงการออกแบบรูปเลมหนังสือ  

4. ลงพื้นที่เก็บขอมูลและถายภาพ  รวบรวมขอมูลที่มาจากการสัมภาษณแหลงขอมูล

บุคคล การสังเกตการณของผูเขียน 

5. นําขอมูลที่เก็บมาเรียบเรียง ทบทวน และเขียนตามรูปแบบของสารคดี 

6. ออกแบบจัดหนาตามความเหมาะสมของเน้ือหา และรูปเลมหนังสือ 

7. พิสูจนอักษร ตรวจทานความถูกตองกอนเขาสูกระบวนการพิมพ  

8. เขาสูกระบวนการพิมพ และจัดทําเปนรูปเลม  

9.ประเมินความพึงพอใจที่มีตอหนังสือสารคดีเลมน้ี โดยทําการทดสอบกับกลุมผูอาน

เปาหมาย เพื่อนําผลการประเมินมาทําการสรุปและหาขอเสนอแนะ 

 

แผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน มีรายละเอียดตามตารางปฏิบัติงาน ซึ่ งมีรายละเอียดดัง น้ี                           

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน           

 

กิจกรรม 

2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ         

รวบรวมวรรณกรรมและขอมูลเอกสาร

ที่เกี่ยวของ 

        

ลงพื้นที่เก็บขอมูล         

ดําเนินงานดานเน้ือหา         

ดําเนินงานดานออกแบบ         

นําเสนอช้ินงาน         

สรุปผล         

จัดทําเอกสาร         
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงความสัมพันธระหวางทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี 

2. ไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของทะแยมอญ ตลอดจนรูปแบบการเลน

และองคประกอบเครื่องดนตรีตาง ๆ ที่ตองใชควบคูไปกับการละเลน 

3. ผูอานเห็นคุณคาของวัฒนธรรมยอย 

4. เปนสื่อกลางในการเผยแผและอนุรักษการละเลนทะแยมอญใหคงอยูตอไป 

 

นิยามศัพท  

1. คนมอญ หมายถึง คนสัญชาติมอญ เช้ือชาติมอญ และคนไทยเช้ือสายมอญ 

2. ทะแยมอญ หมายถึง การละเลนอยางหน่ึงของชาวมอญ ซึ่งมีคํารองเปนภาษามอญ

สวนเน้ือเพลงมีลักษณะเปนการเกี้ยวพาราสีของชายหญิง  

3. การละเลน หมายถึง กิจกรรมบันเทิงเพื่อผอนคลายอารมณใหเกิดความรื่นเรงิบนัเทงิ

ใจ หลังจากประกอบกิจประจําวัน หรือเปนกิจกรรมในเทศกาลทองถ่ิน งานมงคลและงานอวมงคล 

4. ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงามทางดานการชาง การ

ฝมือ  
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บทที่ 2 

ทฤษฏี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โครงการหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรม “การเลนทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี” 

มีแนวคิด ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับมอญ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับสารคดีและการเขียนสารคดี 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการถายภาพประกอบสารคดี  

4. แนวคิดการจัดทําและออกแบบหนังสือเลม 

5. ทฤษฎีองคประกอบการเลาเรื่อง 

6. ทฤษฎีสี 

7. ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

8. หนังสือที่เกี่ยวของ 

 

1.  แนวคิดเก่ียวกับมอญ 

    1.1 ประวัติศาสตรชาติมอญ 

มอญ เปนชนชาติเกาแกและเจริญรุงเรืองที่สุดชนชาติหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต นักวิชาการทางภาษาศาสตรและทางมานุษยวิทยาไดจัดพวกมอญไวในกลุมชนที่พูดภาษา

ตระกูลมอญ-เขมร หรือบางทีเรียกวา ตระกูลออสโตร-เอเชียติก ในอดีตชาวมอญมีถ่ินฐานเดิมอยูทาง

ฝงตะวันออกของแมนํ้าอิรวดีในบริเวณพมาตอนลาง เปนชาติที่รักความสงบ และสรางสมอารยธรรม 

พรอมวางรากฐานทางดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อักษรศาสตร สถาปตยกรรม กฎหมาย 

นาฏศิลป และดนตรี เปนมรดกตกทอดมายังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน 

พมา ไทย ลาว และกัมพูชา 

ทุกวันน้ี ชนชาติมอญไมมีอาณาเขตประเทศปกครองตนเอง เน่ืองจากตลอดระยะเวลา

กวา 700 ป บานเมืองตกอยูในภาวะสงครามมาโดยตลอด ทั้งการแยงชิงราชสมบัติกันเอง และจาก

การรุกรานขาศึกสําคัญอยาง “พมา” เมื่อบานเมืองตกเปนของศัตรู ชาวมอญจึงเปนอยูอยางแสน

สาหัส ถูกกดข่ี รีดไถ การเกณฑแรงงานกอสราง ทําไรนาหาเสบียงเพื่อการสงคราม และเกณฑเขา

กองทัพ โดยเฉพาะสงครามในป พ.ศ.2300 เปนสงครามครั้งสุดทาย ที่คนมอญพายแพแกพมาอยาง

เด็ดขาด ไมสามารถทวงคืนแผนดินกลับมาไดอีกเลยจนทุกวันน้ี ชาวมอญสวนหน่ึงจึงอพยพโยกยาย
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เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ต้ังถ่ินฐานบานเรือนในเมืองไทย ชาวมอญไดอพยพจากบานเมืองของ

ตน เขามายังแผนดินไทยหลายตอหลายครั้ง เทาที่มีการจดบันทึกเอาไวรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ดังน้ี  

ครั้งที่ 1 การอพยพที่ปรากฏในหลักฐานของมอญก็คือ เมื่อพระเจาตะเบ็งชเวต้ีตีหงสาวดี

แตกใน พ.ศ. 2082 ชาวมอญจํานวนมากหนีเขามากรุงศรีอยุธยา พระเจาแผนดินโปรดฯใหต้ัง

บานเรือนอยูแถบตัวเมืองกรุงศรีอยุธยาช้ันนอก พระยาเกียรติพระยารามและครัวเรือน ใหต้ัง

บานเรือนอยูแถบตัวเมืองช้ันใน ใกลพระอารามวัดขุนแสน และขุนนางของมอญก็เริ่มเขารับราชการใน

กรุงศรีอยุธยานับต้ังแตน้ันมา เมื่อถึง พ.ศ.2084 ราชวงศตองอูตีเมืองเมาะตะมะแตก มีการฆาฟนชาว

มอญลงขนาดใหญ ก็เขาใจวามีมอญหนีเขามาสูกรุงศรีอยุธยาอีก ถือเปนระลอกแรกของมอญอพยพ  

ครั้งที่ 2 ในพระราชพงศาวดารไทยพูดถึงการอพยพอีกครั้งหน่ึง เมื่อพระนเรศวรเสด็จไป

พมาเมื่อคราวพระเจาบุเรงนองสิ้นพระชนม แลวประกาศเอกราช ทรงชักชวนมอญที่เขาสวามิภักด์ิ ให

อพยพเขามาพรอมกัน ราว พ.ศ.2127 ในการอพยพครั้งน้ีไมปรากฏวาพระเจาแผนดินโปรดฯ ใหต้ัง

บานเรือนที่ใด แตคาดวาคงเปนยานเดียวกับการอพยพคราวแรก 

ครั้งที่ 3 เกิดข้ึนเมื่อหงสาวดีถูกยะไขทําลายใน พ.ศ.2138 (คือเมื่อครั้งพระนเรศวรยกทัพ

ไปตีเมืองหงสาวดี) กอนหนาน้ีแมวามีมอญอพยพหนีราชวงศตองอูมาแลวแตใน พ.ศ.2129 เมื่อ นาย

ราลฟ ฟคต เดินทางผานหงสาวดี ยังรายงานวา ประชากรสวนใหญพูดภาษามอญ แตเมื่อถูกยะไข

ทําลายครั้งน้ีก็มีการอพยพใหญของ มอญ มาทางตะวันออกเขาสูดินแดนของกรุงศรีอยุธยาอีก        

ครั้งที่ 4 หลังจากที่ราชวงศตองอูยายราชธานีไปอยูที่อังวะ หลังจากหงสาวดีถูกทําลาย

แลว พวกมอญต้ังอํานาจข้ึนใหมในดินแดนของตน โดยมีนักผจญภัยชาวโปรตุเกส (เดอบริโต) ใหความ

รวมมือ ตอมา ถึงรัชกาลพระเจานอกเปกหลุน พมาจึงยกทัพมาปราบพวกมอญอีกใน พ.ศ.2156 ทําให

เกิดการอพยพของมอญเขาสูกรุงศรีอยุธยาอีก หลักฐานบางแหงกลาววา มอญ กลุมน้ีไดรับอนุญาตให

ต้ังภูมิลําเนาอยูตามแนวชายแดนไทย ระหวางน้ันขุนนางมอญไดยกกําลังเขาไปตีเมืองหนาดานในเขต

พมาหลายครั้ง (น่ีอาจเปนเหตุผลที่ไมปรากฏการอพยพครั้งน้ีในหลักฐานฝายไทย)  

ครั้งที่ 5 ใน พ.ศ.2204 หรือ 2205 พวกมอญในเมืองเมาะตะมะกอการกบฏข้ึนอีก แตถูก

พมาปราบลงได จึงตองอพยพหนีเขากรุงศรีอยุธยาอีกระลอกหน่ึง ผานทางดานเจดียสามองค เขาใจวา 

กลุมน้ีสัมพันธกับกลุมมอญที่ต้ังอยูชายแดน ฉะน้ันนาจะไดรับอนุญาตใหต้ังภูมิลําเนาอยู

ดวยกัน  

ครั้งที่ 6 หลังจากที่มอญสามารถต้ังอาณาจักรของตนข้ึนไดใหมในปลายราชวงศตองอู 

แลวยกกําลังไปตีกรุงอังวะแตก อลองพญารวบรวมกําลังพมาแลวลุกข้ึนตอสูจนในที่สุดก็ต้ังราชวงศอ

ลองพญาได และใน พ.ศ.2300 ก็สามารถตีหงสาวดีไดอีก นโยบายของราชวงศน้ีคือ กลืน มอญ ให

เปนพมาโดยวิธีรุนแรง มีการกดข่ีชาวมอญและ วัฒนธรรมมอญ หลายประการ จึงมีชาวมอญอพยพ
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หนีมาสูเมืองไทยอีกหลาย ระลอก รวมทั้งกลุมที่หนีข้ึนเหนือไปสูลานนา และเรียกกันวาพวก “เม็ง” 

ในปจจุบันน้ีดวย 

ครั้งที่ 7 ใน พ.ศ.2316 ตรงกับแผนดินกรุงธนบุรี มอญกอกบฏในยางกุง พมาปราบปราม

อยางทารุณแลวเผายางกุงจนราบเรียบ ทําใหมอญอพยพเขาไทยอีก พระเจาตากสินทรงโปรดฯ ใหไป

ต้ังบานเรือนอยูที่ปากเกร็ด ซึ่งทําใหเกิดกลุมมอญเกา (พระยารามัญวงศ) และมอญใหม (พระยาเจง) 

การอพยพของชาวมอญในระลอกน้ีเปนตนมาน้ี ที่สืบทอดเช้ือสายโดยตรง คนที่นับตัวเองเปน มอญ 

ในปจจุบันลวนอพยพเขามาจากระลอกน้ี หรือหลังจากน้ีทั้งน้ัน สวน มอญ ที่อพยพกอนหนาน้ีกลืน

หายเปนไทยไปหมด แมแตกลุมที่อยูตามชายแดนแถบเมืองกาญจนบุร ี 

ครั้งที่ 8 พ.ศ.2336 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ยึดเมือง

ทวายได แตรักษาไวไมได ตองถอยกลับไทย ก็นําเอาพวกมอญโดยเฉพาะที่เปนพวกหัวหนาเขามาอีก  

ครั้งสุดทาย ครั้งที่ 9 พ.ศ.2357 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

รัชกาลที่ 2 เมื่อมอญ ไมพอใจที่ถูกพมาเกณฑแรงงานกอสรางพระเจดีย กอกบฏที่เมืองเมาะตะมะ ถูก

พมาปราบ ตองหนีเขาไทยเปนระลอกใหญมากราว 40,000 คนเศษ เจาฟามงกุฎ (ตอมาคือรัชกาลที่ 

4) เสด็จเปนแมกองออกไปรับถึงชายแดน พวกน้ีมาต้ังรกรากที่สามโคก ปากเกร็ด และพระประแดง  

มูลเหตุสวนใหญของการอพยพก็เน่ืองมาจากที่มอญไดรับการบีบค้ันขมเหงทางการเมือง 

การปกครอง ทําใหมอญ ซึ่งรักความสงบตองพากันอพยพหลบหนีเขามายังประเทศไทย ทั้งน้ียังมี

สาเหตุอื่นๆอีก เชน เมืองมอญน้ันต้ังอยูระหวางพรมแดนไทยกับพมา เมืองมอญซึ่งเปนทางผานสําคัญ

ของการเดินทัพก็จะตองเดือดรอนไปดวยทุกครั้ง และไมวาพมาจะทําสงครามกับใครอื่น มอญมักถูก

เกณฑเขาในกองทัพไปรวมทํางานสงครามดวยเสมอ ซึ่งภาวะดังกลาวนอกจากจะกอใหเกิดความ

เดือดรอน พลัดพรากจากครอบครัวแลว บางครั้งยังตองสูญเสียชีวิตอีกดวย แมในยามสงบมอญก็ยังคง

ถูกเบียดเบียนจากพมาอยูน่ันเอง เชน พระเจาปดุงเกณฑแรงงานไปสรางพระมหาธาตุที่ เมืองเมกุน 

เปนตน  

เสนทางที่ใชในการเดินทางเขาสูประเทศไทย มีทั้งหมด 3 ทาง คือ ทางเหนือเขามาทาง

เมืองตาก หรือระแหง ทางดานแมละเมา ทางใตเขามาทางเมืองกาญจนบุรี ทางดานเจดียสามองค 

และสุดทายเขามาทางอุทัยธานี ซึ่งอยูระหวางสองทางแรก (สุภรณ โอเจริญ 2541: 1, 42-45; สุจริต

ลักษณ ดีผดุง และคณะ 2538: 2-9; องค บรรจุน: 2549) 

1.2 มอญในไทย 

ชาวมอญที่อพยพเขามาต้ังหลักแหลงในประเทศไทย ไมวาจะโดยการอพยพเขามาเอง 

หรือถูกกวาดตอนเขามา จะไดรับการตอนรับและเลี้ยงดูเสมอหนากันเทียบเทาพลเมืองไทย เกือบทุก

ครั้งที่มีครัวมอญอพยพเขาสูประเทศไทย พระมหากษัตริยไทยก็จะโปรดเกลาฯ ใหไปรับครัวมอญ 

พระราชทานที่ดินใหต้ังบานเรือนอยูรวมกันในที่ที่เหมาะสม พระราชทานขาวของเครื่องใชที่จําเปน 
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ทั้งยังมีนโยบายใหชาวมอญปกครองกันเองในระดับหมูบาน ดวยการต้ังผูนําชาวมอญที่ไดรับความนิยม

นับถือในหมูพวกของตน ใหเปนหัวหนาดูแลวากลาวกับทางราชการ และติดตอกลับชาวมอญโดยผาน

หัวหนาเหลาน้ัน เพื่อเปนการผูกนํ้าใจชาวตางชาติที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารใหไดดูแลทุกขสุข

กันเอง เพราะจะสามารถเขาใจกันไดงายและดีกวาที่ไทยเขาไปรวบอํานาจการปกครองไวเอง 

บริเวณที่จัดใหเปนที่อยูของชาวมอญสวนใหญจะอยูริมนํ้า โดยเฉพาะอยางย่ิงแมนํ้าทาง

ตอนเหนือของกรุงเทพฯ และตามลํานํ้าแมกลอง มอญที่อพยพเขามาในกรุงศรีอยุธยาน้ัน มักจะต้ัง

บานเรือนอยูแถบชานพระนคร และบริเวณที่ติดตอกับจังหวัดนนทบุรี มาถึงสมัยกรุงธนบุรีก็ไดโปรด

เกลาฯ ใหมอญที่เขามาในครั้งน้ันไปอยูที่ปากเกร็ด แขวงเมืองนนทบุรี และที่สามโคก แขวงเมือง

ปทุมธานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดมีการสรางปอมข้ึนที่ปากลัด แลวจึง

กําหนดใหเปนเมืองใหมอีกแหงหน่ึงช่ือวา “เมืองนครเข่ือนขันธ” โดยรวมเอาเน้ือที่บางสวนของแขวง

เมืองสมุทรปราการ และแขวงเมืองกรุงเทพมหานครเขาดวยกัน และไดโปรดเกลาฯ ใหยายครัวมอญ

จากเมืองปทุมธานี ซึ่งเปนพวกพระยาเจงสวนหน่ึงไปไวที่เมืองนครเข่ือนขันธน้ี และโปรดเกลาฯ ต้ัง

พระยาราม (สมิงทอมา) บุตรพระยามหาโยธาข้ึนเปนพระยานครเข่ือนขันธรามัญราชชาติเสนาบดีศรี

สงคราม ผูรักษาเมือง 

สวนมอญที่เขามาหลังสุดก็โปรดเกลาฯ ใหไปอยูที่เมืองนครเข่ือนขันธบาง ปทุมธานีบาง 

นนทบุรีบาง เพราะฉะน้ันบริเวณที่มีชาวมอญอยูเปนจํานวนมาก ก็คือ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สาม

โคก จังหวัดปทุมธานี และปากลัด หรือนครเข่ือนขันธ ซึ่งปจจุบันรูจักกันในนามของอําเภอพระ

ประแดง 

จากปากลัด (พระประแดง) มอญก็ไดขยายตัวไปตามลํานํ้าถึงแมนํ้าทาจีน และแมนํ้าแม

กลอง ตามลํานํ้าแมกลอง ไดแก อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัด

กาญจนบุรี อีกทั้งชาวมอญยังไดต้ังบานเรือนอยูทั่วไปตามที่ราบลุมริมนํ้าภาคกลาง ไดแก ลพบุรี 

สระบุรี อยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี อางทอง นครนายก สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ 

ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ (โดยมากเปนแหลงที่พระเจาแผนดินทรงโปรดฯ พระราชทาน

ที่ดินทํากินใหแตแรกอพยพเขามา) และบางสวนต้ังภูมิลําเนาอยูแถบภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม ลําพูน 

ลําปาง ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี (เขตเมืองที่อยูติดชายแดนไทย) ทางอีสาน ไดแก 

นครราชสีมา มีบางเล็กนอยที่อพยพลงใต อยาง ชุมพร สุราษฎรธานี 

นอกจากน้ี ทางราชการยังอนุญาตใหชาวมอญไดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามวินัย

ปฏิบัติของตนซึ่งแตกตางไปจากไทยเล็กนอย ตลอดจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขนบประเพณี และ

ความเช่ือของตน เชน การนับถือผี และการฉลองเทศกาลตางๆ เปนตนวา สงกรานต ออกพรรษา 

ประเพณีตางๆ ไดมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงปจจุบัน ซึ่งจะพบไดในหมูบานมอญบางแหง แตอาจจะ

มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปบางเล็กนอย สวนเรื่องภาษาน้ัน ทางราชการก็ไมไดบังคับใหหันมาใช
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ภาษาไทยแตเพียงภาษาเดียว แตใหใชภาษาเดิมไดตามสมัครใจ ภาษามอญจึงยังคงมีใชกันอยูใน

ปจจุบันตามวัดมอญและในหมูบานมอญ แมวาจะมีภาษาไทยเขาไปปะปนอยูดวยก็ตาม (สุภรณ โอ

เจริญ 2541: 75-77; สุจริตลักษณ ดีผดุง และคณะ 2538: 10-11; องค บรรจุน: 2549) 

1.3 มอญบางกระด่ี 

การต้ัง ถ่ินฐานของชาวมอญบานบางกระด่ี  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานครน้ัน ไมมีหลักฐานบันทึก ไวเปนลายลักษณอักษรชัดเจนอยางการอพยพของชาวมอญ

ในชุมชนอื่น ๆ เชน ชาวมอญพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชาวมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

และชาวมอญสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปนตน ซึ่งมีการอพยพเขามาอยางเปนทางการ และเปนที่

ตองประสงคของพระมหากษัตริยในยุคน้ันๆ เพื่อเปนแรงงาน ทําราชการ และสรางความเขมแข็งของ

พระราชอาณาจักร โปรดฯใหจัดที่อยูใหเปนหลักแหลง รวมทั้ง มีการบันทึกการอพยพไวอยางเปน

ทางการ แตกตางจากชาวมอญบานบางกระด่ี เพราะวาชาวมอญที่บางกระด่ีน้ัน มิไดอพยพโยกยายมา

จากเมืองมอญโดยตรง อยางชาวมอญในชุมชนอื่น ๆ แตคาดวา เปนการอพยพมาจากชุมชน ที่เปน

ชุมชนมอญอยูแลว ในสวนอื่นๆของเมืองไทย เปนการอพยพเพื่อหาหลักแหลงทํามาหากินแหงใหม 

เน่ืองจากถ่ินเดิมแออัด ขาดแคลนพื้นที่ทํากินและแสวงหาแหลงทรัพยากรใหมๆ  

สันนิษฐานไดวา ชาวมอญ ที่บานบางกระด่ีสวนใหญ แพรกระจายมาจากชุมชนมอญ ใน

จังหวัดสมุทรสาคร เพราะชุมชนมอญเกาแกอยางสมุทรสาครน้ัน มีหลักฐานการต้ังชุมชนมาอยางนอย

ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหสรางปอมและขุด

คลองสุนัขหอน และโปรดฯ ใหยกครัวมอญในเจาพระยามหาโยธา ไปทํามาหากินที่จังหวัดสมุทรสาคร 

เมื่อ พ.ศ.2371 รวมทั้งนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู ซึ่งแตงในสมัยรัชกาลที ่3 เมื่อ พ.ศ.2376 กลาววา  

“ถึงเขตแขวงแหลงหลักสุนัขหอน 

เรือสลอนลอยรอถือถอไสว 

ทั้งพวงแพแซซอนเจกมอญไทย 

บางมาไปปะกันเสียงครั่นครื้น” 

แสดงใหเห็นวา มีชุมชนมอญเกิดข้ึนในจังหวัดสมุทรสาคร ยานมหาชัย และคลองสุนัข

หอนมาอยางนอย ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 แลว ประกอบกับพื้นที่ของชุมชนมอญที่มหาชัยและคลอง

สุนัขหอน ก็เปนเขตแดนตอเน่ืองกัน สามารถไปมาหาสูกันไดโดยงาย อาศัยคลองสนามไชย (คลองบาง

กระด่ี) เปนเสนทางสัญจรหลัก ประกอบกับชุมชนมอญที่มหาชัยและคลองสุนัขหอน เปนชุมชนมอญ

ขนาดใหญ ตอมาในระยะหลัง เกิดความแออัดขาดแคลนที่ทํามาหากิน จึงมีการขยับขยาย เพื่อจับจอง

ที่ทํากินยังแหลงใหมที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณกวาที่บางกระด่ี ซึ่งเมื่อยายมาอยูที่ใหมแลว ยังสามารถ

ประกอบอาชีพเดิม อยางที่เคยเมื่ออยูที่มหาชัย และคลองสุนัขหอนได คือเย็บจาก ตัดฟน เผาถาน อีก

ทั้ง ใกลแหลงคาขายสินคาเหลาน้ัน คือ ปากเกร็ด สามโคก ที่ตองการฟนและจากในการทํา
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เครื่องปนดินเผา ตอมาในระยะหลัง เมื่อมีการติดตอคาขายกันระหวางชุมชนมอญ จึงมีชาวมอญอีก

สวนหน่ึงโยกยายมาอยูที่บางกระด่ีเพิ่มเติม จากการแตงงาน และการคาขายประกอบอาชีพ กับชาว

มอญสามโคก ปากเกร็ด พระประแดง และยานบางไสไก กรุงเทพมหานคร 

หลักฐานที่สามารถอธิบายความเปนมา และความเกาแกของชุมชนมอญบางกระด่ีได ก็

คือ สถาปตยกรรม และสิ่งกอสรางภายในวัดบางกระด่ี ไดแก เจดียทรงระฆังควํ่า พระพุทธรูป และ

ความเช่ือมโยงทางดานสังคม และวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนวัดบางกระด่ี เปนวัดประจําชุมชนบาง

กระด่ี สามารถบอกเลาความเปนมา ของชุมชนมอญแหงน้ีไดเปนอยางดี สถาปตยกรรมภายในวัด เปน

งานศิลปะแบบพื้นบาน และวัสดุที่ใชก็เปนวัสดุที่หางายในทองถ่ิน ที่แสดงใหเห็นวา เปนงานที่เกิดจาก

พลังศรัทธาศรัทธาของชาวบานแทๆ แบบที่เรียกวาตามมีตามเกิด ตางจากวัดในละแวกใกลเคียง เชน 

วัดกก วัดศีรษะกระบือ วัดโคกขาม ซึ่งลวนแตสรางอยางประณีตบรรจง และสรางมาแตสมัยอยุธยา 

ลักษณะดังกลาวเปนเชนเดียวกันกับชุมชนเกิดใหมทั่วไป ที่เพียงแตตองการสรางศาสนสถาน เปนการ

ช่ัวคราวภายในชุมชน ประการหน่ึงอาจดวยความไมแนนอนในการที่จะอพยพโยกยายมาอยางถาวร 

และอีกประการ คือ ฐานะและเศรษฐกิจของชุมชนที่เพิ่งอยูในภาวะกอรางสรางตัวใหม 

การตรวจเทียบรูปแบบศิลปะ และยุคสมัยของโบราณวัตถุโบราณสถาน ภายในชุมชน

มอญบางกระด่ี ศิลปะปูนปน ลวดลายแกะสลัก บนบานประตูโบสถ หนาตาง และศาลาการเปรียญ 

พบวาไดรับอิทธิพลศิลปะจีนแบบราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงชวงตนรัชกาลที่ 4 อีกทั้งลักษณะงาน

ศิลปะ เปนงานชางตระกูลเดียวกับที่ปรากฏที่วัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อันเปนชุมชนมอญใกลเคียง และมีสายสัมพันธกันมาแตเดิม หลักฐานดังกลาว แสดงใหเห็นวา วัดบาง

กระด่ีนาจะสรางรวมยุค หรือใกลเคียงกันกับวัดทรงธรรม ซึ่งสรางในสมัยรัชกาลที่ 4 

นอกจากหลักฐานดานโบราณสถานขางตนแลว ยังมีลักษณะสําคัญ ที่แสดงความเปนมา

อยางชัดเจน กลาวคือ ภาษาที่ใช ระบบเครือญาติ และรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีของชาวบานบาง

กระด่ี มีความเหมือนกับชาวมอญ ที่จังหวัดสมุทรสาครหลายประการ เชน ภาษาที่ใชจํานวนมาก ที่

เปนศัพททองถ่ินยานน้ี ไมมีใชในทองถ่ินอื่น ไดแก กระตาด (กระเจี๊ยบเขียว) ฟาฮเจิด (ตลาด) เปนตน 

ผาสไบมอญ หรือหญาดแธะ เริ่มโตะที่มีลวดลายและรูปแบบเฉพาะตัว เสื่อกกสาน 

เหลาน้ี ลวนเปนเอกลักษณ ของชาวมอญทางสมุทรสาคร และชาวมอญ ที่โยกยายไปจากสมุทรสาคร 

เชน กระทุมมืด ไทรนอย หนองจอก ลาดกระบัง เปนตน จากหลักฐานขางตน ทําใหสันนิษฐานวา 

ชุมชนมอญบางกระด่ี นาจะขยับขยายโยกยายไปจากสมุทรสาคร ต้ังชุมชนข้ึนใหมที่บางกระด่ี ในราว

ปลายสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงตนรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไมนานไปกอนสมัยรัชกาลที่ 4 อยางแนนอน อายุในการต้ังชุมชนราว 130 ป 

ชุมชนบางกระด่ี เปนชุมชนมอญขนาดใหญแหงหน่ึง ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

ด้ังเดิมไวไดอยางดี เปนชุมชนริมนํ้าคลาย ๆ ชุมชนมอญสวนใหญในเมืองไทย โดยต้ังบานเรือนอยูสอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

 

 
 

ฟากคลองสนามไชย หรือ ที่ชาวบานเรียกวา คลองบางกระด่ี จัดแบงพื้นที่การปกครองออกเปนหมูที่ 

2 หมูที่ 8และหมูที่ 9 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปจจุบัน มีถนนซอยแยกจาก

ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรีปากทอ กิโลเมตรที่ 10 ระยะทาง 3 กิโลเมตร เขาถึงหมูบาน ซึ่งนับวา

สะดวกสบาย กวาสมัยกอนที่ใชการสัญจรทางนํ้าเปนหลัก 

ทุกวันน้ี ชาวชุมชนบางกระด่ี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากเมื่อเทียบกับในอดีต เพราะชาวบาน

มีรายไดเพิ่มมากข้ึน อันเปนผลพวงมาจากการเขามา ของโรงงานอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคครบ

ครัน นอกจากมีวัดเปนศูนยรวมจิตใจ ของชุมชนแลว ยังมีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร 1 แหง สําหรับลูกหลานในชุมชนไดศึกษาเลาเรียน มีสถานีอนามัย 1 แหง และมี

พิพิธภัณฑทองถ่ินหลังใหม อยางศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญ ที่ชาวบานไดรวมแรงรวมใจกันจัดทําข้ึน 

ภายในจัดแสดงขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ภูมิปญญา ตลอดจนความเปนมาของชุมชนต้ังแต

อดีตจนปจจุบัน เพื่อแสดงภาพวิถีชีวิตในรูปแบบของชาวมอญใหกับผูมาเยือนไดรับรู เปนการทําความ

เขาใจซึ่งกันและกันเพื่อการดํารงอยูในสังคมรวมกันไดอยางมีความสุข 

 ทวา ความเจริญตางๆ ที่หลั่งไหลเขามายังชุมชนดังกลาว ก็ไมอาจทําใหวิถีชีวิต ของชาว

มอญบางกระด่ีเปลี่ยนแปลงไปได ชาวบาน ตางยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญด้ังเดิมเอาไวได

อยางเหนียวแนน ไมเสื่อมคลาย (สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ 2542: 260; ธวัชชัย จันทรงาม 

2545: 156; องค บรรจุน 2549) 

1.4 วิถีชีวิตคนมอญ 

1.4.1 วัฒนธรรมการแตงกายและเครื่องประดับ  

ผูชาย จะไวผมทรงเดียวกับชายทั่วไป สวมเสื้อตามสมัยนิยมจากรุนเด็กจนถึงคนแก เชน

เสื้อยืด หรือเสื้อเช้ิต สวนผานุงน้ัน บางคนก็นุงโสรง บางคนก็นุงกางเกงขากวย ข้ึนอยูกับความนิยม

และความสะดวกของแตละคน แตสวนใหญแลวคนแกมักนุงโสรง สวนคนหนุมและเด็กมักนุงกางเกง 

หากมีงานประเพณีหรือเทศกาลตางๆ ผูชายชาวมอญนิยมนุงโสรงลายตารางหมากรุกหลากสี หรอืเปน

สีพื้น โสรงน้ี เดิมทีผูหญิงจะเปนผูทอเอง และมีลายพิเศษซึ่งเปนลักษณะเฉพาะคนมอญโบราณ คือ 

ลายตาสี่เหลี่ยม การนุงโสรงมักใหชายโสรงยาวถึงขอเทา แลวใชผาขาวมาคาดเอว ถาเปนกางเกง

ขากวยน้ันจะมีทั้งชนิดขาสั้น สามสวน และขาวยาว สี่ที่นิยม คือ สีนํ้าตาล สีดํา และสีนํ้าเงิน และสวม

เสื้อคอพวงมาลัยสีพื้นเรียบๆ หรือเปนลายดอก นอกจากน้ียังใชผาซึ่งเรียกวา “หยาดอะบัว” สวนใหญ

เปนผาขาวมา พาดไหลขางใดขางหน่ึง หรือพลาดคลองไหลทั้งสองขาง โดยปลอยใหชายผาทั้งสองขาง

ทิ้งไปดานหลัง อีกแบบหน่ึงเปนการพาดพันตัวเปนสไบเฉียง ผาที่ใชในงานเชนน้ีเรียกวาผา “หะเหริ่ม

โตะ” ซึ่งมักปฏิบัติกันทุกคนเมื่อเขาวัด เปนการแสดงความสุภาพและเคารพตอพระภิกษุ ทั้งยังใชเปน

ผาปูรองกราบอีกดวย 
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ผูหญิง ปจจุบันน้ีสาวมอญนิยมไวทรงผมตามแบบสมัยนิยมมากข้ึน แตก็มีบางสวนที่ยังคง

พยายามรักษาเอกลักษณไว คือ การเกลาผมมวย โดยเฉพาะผูสูงอายุยังคงไวผมยาวและเกลามวยกัน

ทุกคน ที่มวยผมจะประดับดวยเครื่องประดับ 2 ชนิด คือ ช้ินหน่ึงมีลักษณะคลายเกือกผา เรียกวา 

“อะนดซก” ใชเสียบแนวต้ัง อีกช้ินหน่ึงลักษณะคลายใบไผ เรียกวา “หะเลียงซก” ใชเสียบแนวนอน 

เวลาที่ไปงานบุญ หรือไปงานตางๆ สาวมอญจะประดับมวยผมดวยดอกไม หรือลูกปดที่มีพูหอยหลาก

สีสวยงาม เรียกวา “แหมะแกว ปาวซก” 

สาวมอญจะสวมเสื้อคอกระเชา หรือเสื้อสีพื้นคอปก นุงผาถุงกรอมเทาปลอยชาย (ยกเวน

ผูสูงอายุมักจะใสเสื้อช้ันในคอกระเชาแบบหลวมๆ) และแบบรัดทรงมีกระดุมดานหนา หากเปนงานพธีิ

ในวัด มักจะใสเสื้อคอปก ซึ่งสวนมากจะเปนสีขาว ถาจะไปถือศีลที่วัดตองแตงกายสีขาวทั้งชุด หาก

เปนงานศพจะนุงผาถุงสีดํา ใสเสื้อสีขาว และพาดผาสไบสีขาวไวที่ไหลซายเหมือนการพาดของผูชาย 

ผาพาดไหลสไบเฉียงน้ี เรียกวา “หะเหริ่มโตะ” เน่ืองจากริมของผาสไบเฉียงน้ี ปกแบบ

ลายปกริมผาปูโตะ แตละคนจะมีคนละหลายผืน หลากสี หากไมทําเองก็มีผูผลิตมาขาย 

หญิงสาวเมื่อไปธุระนอกบานจะแตงกายตามสมัยนิยม ในปจจุบันจะแตงตัวเหมือนกับคน

ไทยจนแยกกันไมออก 

การแตงกายของเด็กชาวมอญคลายกับเด็กไทย ตางกันตรงที่เด็กมอญต้ังแตแรกเกิดจน

อายุครบ 7 ขวบ นิยมไวทรงผมอันเปนเอกลักษณอยู 2 แบบ คือ เด็กผูหญิงไวจุก โดยจะไวผมปลอย

ใหยาวและมัดจุกไวตรงกลางกระหมอมคอนมาดานหนา สวนบริเวณอื่นน้ันโกนทิ้ง สวนเด็กชายจะไว

ผมจุกเฉพาะตรงขวัญ แตคอนไปทางดานหลัง เรียกวา “เปย” สมัยกอนน้ันเด็กหญิงจะมีแผนโลหะถัก

ดวยเงินเปนรูปหาเหลี่ยม โดยทิ้งมุมมาทางดานลางเพื่อปกปดอวัยวะเพศ เรียกวา “ตะปง” และ

เด็กชายจะมีดอกจําปเล็กๆหอยไวที่เอว เรียกวา “ลูกพริก” โดยเช่ือวาปองกันเข้ียวเล็บจากสัตวตางๆ

ได ปจจุบันน้ีตะปงและลูกพริกไมมีใหเห็นแลว แตการไวจุกและไวเปยยังคงมีใหเห็นอยูโดยทั่วไป 

(สุจริตลักษณ และคณะ 2542: 13-14) 

1.4.2 ที่อยูอาศัยและลักษณะบานเรือน 

 ชาวมอญที่อาศัยอยูในประเทศไทย  ไมวาจะเปนมอญเกา หรือมอญใหม มักจะอยู

รวมกันในสถานที่ที่ทางราชการจัดไวใหแตเดิม แตมีจุดเดนที่สําคัญอยางหน่ึงของการต้ังบานเรือนของ

ชาวมอญในประเทศไทย คือ บานเรือนสวนใหญ จะต้ังอยูริมนํ้าดวยกันทุกแหง  แมเมื่อมีการโยกยาย 

ขยับขยายถ่ินฐานไป บานเรือนในที่ใหมก็ยังคงอยูริมนํ้าเชนเดิม  เชน ที่ริมแมนํ้าเจาพระยา ข้ึนไปทาง

ตอนเหนือ ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี  อยุธยา ที่พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ ที่ริมแมนํ้าแม

กลองในจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปทุมธานี ที่บางกระด่ี ริมคลองสนามไชย จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  ที่ริมคลองมหาชัยใน  จังหวัดสมุทรสาคร ที่สองฝงลํานํ้าทาจีน และลําคลองตางๆ 

ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่สองฟากฝงแมนํ้าลพบุรี  โดยเฉพาะที่ตําบลบางขันหมาก และที่บานหนองดู 
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บานบอคาว อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน และที่บานหนองครอบ บานกอโชค อําเภอสันปาตองจังหวัด

เชียงใหม  ซึ่งก็ต้ังอยูตรงขามกันบนริมฝงแมนํ้าปง จุดเดนที่สําคัญของชุมชนมอญอีกประการหน่ึง คือ  

ทุกชุมชนจะตองมีวัดในพระพุทธศาสนาอยางนอยหน่ึงวัด 

แตเดิมเรือนของชาวมอญในประเทศไทยก็มีลักษณะคลายคลึงกับเรือนของคนไทยทั่วไป

ในสมัยน้ัน ๆ คือเปนเรือนไมเครื่องผูก ยกพื้นสูง หลังคาทําจั่ว ใชทั้งไมไผ และไมเน้ือแข็ง มีปนลม

แหลม ฝาเฟยม และมุงหลังคาดวยจาก และในปจจุบันมีทั้งมุงดวยสังกะสี และมุงดวยกระเบื้อง การ

ปลูกบานของขาวมอญตองมีเกณฑ โฉลกตามที่ปฏิบัติสืบตอกันมา  เริ่มต้ังแตการเลือกเวลาที่จะปลูก 

เลือกที่ดิน ตําแหนงที่จะปลูก การขูดเสาเรือน การต้ังเสาเรือน ใหตองตามขนาดและสัดสวนที่กําหนด 

บานมักประกอบดวยนอกชาน ระเบียง ที่สําคัญที่สุด คือ จะต้ังเสาเรือน ซึ่งเปนเสาหลัก

ตนหน่ึงเปนที่ต้ังหิ้งบูชาของผีเรือน และการปลูกบานของชาวมอญมักจะสรางหันหนาเรือนไปทางทิศ

เหนือ ทั้งน้ีกลาวกันกวาเปนเพราะในสมัยโบราณ ชาวมอญอพยพถ่ินฐานมาทางทิศเหนือ เมื่อมาอยูใน

ที่ปจจุบันจึงปลูกบานหันหนาไปทางทิศเหนือ และเพราะเหตุที่แมนํ้าสายตางๆ ในประเทศไทย สวน

ใหญก็มีแนวจากเหนือไปใต เมื่อเขามาอยูในประเทศไทย  ชาวมอญก็ยังนิยมปลูกบานอยูริมแมนํ้าลํา

คลอง และหันหนาไปทางทิศเหนือ จึงกลายเปนตองปลูกบานขวางแมนํ้า อันเปนที่มาของคําเรียก  

“มอญขวาง” (สุจริตลักษณ และคณะ 2542: 10) 

1.4.3 ศาสนาและความเช่ือ 

ชาวมอญมีความเช่ือที่โดดเดนเปนเอกลักษณอยู 2 ลักษณะ คือ การเลื่อมใสศรัทธาใน

พุทธศาสนา กับการเช่ือถือผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ความเช่ือเหลาน้ี เห็นไดจากระเบียบขอหาม 

ประเพณีและพิธีกรรมตางๆในวิถีชีวิตของชาวมอญ ซึ่งในบางพิธีกรรมจะเห็นวาชาวบานให

ความสําคัญเกี่ยวของทั้ง 2 ความเช่ือดวยกัน 

1) พุทธศาสนา 

ชาวมอญยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาพุทธแบบเถรวาทมาชานาน นับต้ังแตอาณาจักรสุ

ธรรมวดี หรือสะเทิมซึ่งเปนอาณาจักรแหงแรกของชาวมอญ ชาวมอญนับถือศาสนาพุทธอยาง

เครงครัด มีขอปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาอยูมากมาย เชน หามใสรองเทาเขาบริเวณวัด หามผูหญิงเขาใน

พระอุโบสถ มีการฟงเทศน สวดมนตร ปฏิบัติธรรมในวันพระ และเมื่อถึงวันสําคัญในเทศกาลตางๆจะ

พากันไปทําบุญที่วัดอยางพรอมเพรียง นิยมที่จะบริจาคเงินใหแกวัด ดวยเช่ือมั่นวาการทําบุญอุทิศเพื่อ

ศาสนาน้ันจะเปนผลานิสงสสงวิญญาณไปสูสวรรค 

2) ความเช่ือเรื่องผี 

นอกจากการนับถือศาสนาพุทธ ชาวมอญยังนับถือผีอยางเหนียวแนน ผีในโลกทัศนของ

ชาวมอญแบงเปนผีดีและผีราย ผีดีจะคอยใหความชวยเหลือในเรื่องเดือดรอนตางๆ ใหความคุมครอง

รักษา และในขณะเดียวกันก็อาจใหโทษได หากไดรับการกระทําที่ไมพึงพอใจอันแสดงถึงความไม
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เคารพ ลบหลูดูหมิ่น ชาวมอญจึงตองมีการเซนไหว หรือทําพิธีกรรมตางๆ เพื่อแสดงความเคารพบูชา 

หรือเพื่อขอขมาลาโทษอยูเสมอ 

ผีดีของชาวมอญ ไดแก ผีบรรพบุรุษหรือผีเรือน (ขะหลกหั่ย) ชาวมอญโดยทั่วไป มีผี

ประจําตระกูลที่ปรากฎอยูในรูปสัญญลักษณเปนพืช สัตว และสิ่งของหลายอยาง เปนตนวา ผีมะพราว 

ผีกระบอกไมไผ ผีขาวเหนียว ผีงู ผีเตา ผีมา ผีไก และผีผา  ผีบรรพบุรุษสิงอยูที่เสาเอกเสาเรือน 

เรียกวา เสาผี สัญญลักษณของผีแตละอยาง จะเปนตัวบงบอกไดวา มอญแตละกลุมน้ันอพยพมาจาก

ที่ใดอีกดวย 

การนับถือผีบรรพบุรุษของชาวมอญ มีขอหาม ขอปฏิบัติที่สมชิกในสายตระกูลตองยึดถือ

อยางเครงครัด มิฉะน้ันผีอาจจะลงโทษคนใดคนหน่ึงใหเจ็บปวย หรือมีอันเปนไปตางๆ นานา และอาจ

ถึงตายได เปนตนวา 

1) หามสามี ภรรยานอกตระกูลมารวมหลับนอนบนเรือน ยกเวนลูกเทาน้ัน 

2) หามหญิงมีครรภนอกตระกูลมานอนบนเรือน ยกเวนลูก 

3) เมื่อคนในตระกูลตาย หรือทองในปน้ัน (สิ้นสุดเมื่อถึงเดือน 6) หามคนในตระกูลจัด

งานพิธีตางๆ เชน โกนจุก แตงงาน บวช หรือแมกระทั่งเลี้ยงผี 

4) ในปหน่ึงๆ  คนในตระกูลจะจัดงานเกินหน่ึงครั้งไมได เชนถามีการจัดงานแตงงานแลว 

จะจัดงานบวช โกนจุก รําผี อีกไมได ตองรอไปจัดปหนา หรือจัดงานรวมกันในวันเดียวน้ันเลย เชน  

โกนจุกเชา แตงงานเย็น ในกรณีของผูที่ตองการจะแตงงานสามารถทําได โดยหลีกเลี่ยงการจัดพิธีตาม

ประเพณี และมาอยูรวมกันเฉยๆ โดยสมมติใหเจาบาวเปนลูกจาง และใหญาติฝายเจาสาวตะโกนวา 

ลูกจางมาแลว (สุจริตลักษณ และคณะ 2542: 15-17) 

1.4.4 อาชีพและความเปนอยู 

อาชีพหลักที่สําคัญที่สุดของชาวมอญในเมืองไทย ไมวาจะเปนชาวมอญที่อยูบริเวณ

ปริมณฑลของกรุงเทฯ จังหวัดตางๆ  ในภาคกลาง หรือที่จังหวัดลําพูน คือ การทํานา ซี่งก็เหมือนกับ

คนไทยทั่วไป สวนอาชีพเสริมซึ่งจัดเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน  หรือสําหรับบางชุมชนจัดเปนอาชีพ

หลักน้ันก็แตกตางกันไปในแตละชุมชน เชน ที่ปากเกร็ด นนทบุรี ก็มีการทําเครื่องปนดินเผา ประเภท

คนโท หมอ ไห ครก ฯลฯ  ที่สามโคก ปทุมธานี ก็มีการทําอิฐมอญ หรือไมก็ประกอบอาชีพคาขายทาง

เรือ บรรทุกเครื่องปนดินเผาตาง ๆ ไปขายตามลํานํ้า ที่บางกระด่ี กรุงเทพมหานคร ที่ริมคลองมหาชัย 

สมุทรสาคร ก็มักจะมีอาชีพตัดฟน และเย็บจากขาย  ที่สมุทรสาครน้ันก็ยังมีการทอเสื่อ และงานฝมือ

เกี่ยวกับกระดาษ ซึ่งชางจะฉลุลายกระดาษอยางสวยงาม และนําไปใชตกแตงปราสาท และประดับ

ลายหีบศพในงานศพ อาชีพเสริมของชาวมอญที่บางขันหมาก ลพบุรี คือ การทําอิฐ งานชางไม งานจัก

สาน สวนมอญที่ลําพูนน้ัน นอกจากอาชีพทํานาแลว ก็ยังมีอาชีพเสริม คือ การทําขนมจีน รวมทั้งการ

ทอผา การเย็บผา ฯลฯ ซึ่งเปนหัตถกรรมหลักของอําเภอปาซาง ลําพูน นอกจากน้ีชาวมอญยังมีอาชีพ
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รับราชการ คาขาย และรับจางตาง ๆ เหมือนคนไทยทั่ว ๆ อีกดวย (สุจริตลักษณ และคณะ 2542: 

24) 

1.5 วงทะแยมอญ 

“ทะแยมอญ” (ระบายแกวก) เปนการละเลนที่ข้ึนหนาข้ึนตาของชาวมอญ มีลักษณะเปน

เพลงปฏิพากย คลายการเลนลําตัด หรือเพลงฉอย คือ มีลักษณะทั้งรอง และรําสลับกันไป สามารถใช

เปนมหรสพไดทั้งในงานมงคลและอวมงคล เน้ือหาของคํารองจะแตกตางกันไปตามแตลักษณะงาน 

เชน งานศพก็จะรองพรรณนาประวัติ และคุณงามความดีของผูตาย งานแตงงานก็จะรองพรรณนา

ประวัติเจาบาวเจาสาว อบรมสั่งสอนการใชชีวิตคู อวยพรคูบาวสาว หากเปนงานที่เกี่ยวกับเทศกาล

ทางพุทธศาสนา ก็จะรองพรรณนาถึงอานิสงสของการทําบุญ และพรรณนาประวัติความเปนมาในงาน

เทศกาลประจําป จากน้ันจึงเปนการรองเกี้ยวพาราสีกันของผูแสดงฝายชายและหญิง ฝายชายจะเปน

ผูรองต้ังกระทูนําข้ึนกอน แลวฝายหญิงก็จะรองแกกระทูพรอมกับรายรําประกอบ 

การเลนทะแยมอญน้ี ผูเลนอาจจะน่ังลอมวงรองเพลงแตเพียงอยางเดียวก็ได แตถาเปน

การรํา ฝายหญิงและชายจะสลับการรองและรํา 

การแตงกาย ผูหญิงเกลาผมมวยตามลักษณะมอญ ใสเสื้อแขนกระบอก นุงผาถุงไหมยก 

ฝายชายนุงโสรงไหม ใสเสื้อคลุมแขนสั้น มีผาพาดไหลโดยปลอยชายขางหน่ึงลงมาดานหนา 

สําหรับบทรองน้ันแตเดิมเปนภาษามอญลวนๆ รองโตตอบกันดวยปฏิภาณ ซึ่งผูรองจะ

ถามเรื่องราวจากเจาภาพ แลวนํามาแตงเน้ือรองสดๆใหเขากับลักษณะงาน แตปจจุบันเปลี่ยนเปนการ

จําเน้ือตอๆกันมา มีการนําภาษาไทยเขามาปน และใชกับทํานองเพลงสมัยใหม เครื่องดนตรีที่ใช

เรียกวา “โกรจยาม” หมายถึง เครื่องสาย คือ ใชเครื่องดนตรีประเภทสายเปนหลัก ประกอบดวยโกร 

(ซอมอญ) จยาม (จะเขมอญ) อะโลด (ขลุยมอญ) ปุงตัง (เปงมาง) และหะเด หรือคะเด (ฉ่ิง) (สุจริต

ลักษณ ดีผดุง และคณะ 2542: 27; สกุลไทย รายสัปดาห, 3 มีนาคม 2524: 84; ส.พลายนอย 2544: 

272-275) 

1.6 ความสัมพันธไทยกับมอญ 

ชาวมอญมีความสัมพันธในฐานะเปนญาติสนิทชาวไทยมาชานาน เน่ืองจากบานเมืองของ

มอญและไทยอยูติดกัน หากไมนับสมัยทวารวดีและหริภุญชัยที่มอญมีอาณาจักรอยูตรงแผนดิน

ประเทศไทยปจจุบัน คนมอญและคนไทยจะมีการเดินทางไปมาตลอดเวลา ทั้งดวยความเปนเครอืญาติ 

ดังเชน เรื่องของมะกะโท ลูกเขยพอขุนรามคําแหง การคาขาย และการเผยแผศาสนาที่เขามาใน

ประเทศไทยพรอมๆกับการอพยพของชาวมอญต้ังแตสมัยอยุธยา เห็นไดจากการอพยพที่มีหลักฐาน

ครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาน้ัน มีภิกษุสามเณรเขามามากมาย เชน พระมหาเถรคันฉอง 

และพระภิกษุสามเณรรามัญอื่นๆ สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็โปรดเกลาฯ ใหพระมหาเถรคันฉองจํา

พรรษาวัดมหาธาตุ และทรงแตงต้ังใหเปนเจาคณะรามัญเพื่อปกครองดูแลพระสงฆรามัญดวยกัน ซึ่งก็
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แสดงวาจะตองมีภิกษุสามเณรใหญนอยที่เปนศิษยอพยพเขามาเปนจํานวนมากจนตองแตงต้ังเจาคณะ

สงฆรามัญข้ึนปกครองวากลาวกันเอง คณะสงฆรามัญเหลาน้ีก็คงจะเผยแพรลัทธิวิธีพุทธศาสนาแบบ

รามัญแกชาวกรุงศรีอยุธยาโดยทั่วไป ตลอดจนถึงหัวเมืองใกลเคียงกัน ในบริเวณใดที่เปนหมูบานมอญ

ก็คงจะไดสรางวัดมอญข้ึน เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและบวชกุลบุตรในหมูบานน้ันๆ

ดวย พุทธศาสนาแบบรามัญนิกายจึงคงอยูในประเทศไทยแตน้ันมา 

นอกจากน้ัน ไทยยังไดรับอิทธิพลจากมอญในเรื่องกฎหมาย อันไดแก “คัมภีรพระ

ธรรมศาสตร” หรือมอญเรียกวา “ธรรมสัตถัม” ที่มีตนเคามาจากพระมนูธรรมศาสตร ซึ่งเปนคัมภีร

พราหมณของศาสนาฮินดู แตเน่ืองจากมอญเปนชาวพุทธจึงไดนําพระมนูธรรมศาสตรมายุบและตัด

ทอนขอความที่มีลักษณะของลัทธิพราหมณออกไป เลือกเฉพาะสวนที่เปนหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

ปกครองโดยแทจริง เพื่อนํามาปรับใหเขากับพุทธศาสนา สวนไทยน้ันนับถือพุทธศาสนาเชนเดียวกับ

มอญ จึงรับคัมภีรธรรมสัตถัมของมอญมาใชไดโดยตรง พระธรรมศาสตรน้ีไดใชมาตลอดสมัยอยุธยา

จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทรจึงเลิกไป 

ย่ิงไปกวาน้ัน ชาวมอญที่อพยพเขามาอยูในประเทศไทยยังนําขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม

และประเพณีตางๆของตนเขามาถือปฏิบัติอยางเครงครัด จนบางสวนของวัฒนธรรมเหลาน้ันไดเขามา

มีอิทธิพลในสังคมไทย ที่สําคัญไดแก ดนตรี ภาษา วรรณคดี ตลอดจนประเพณีบางอยาง 

ดานดนตรี เครื่องดนตรีของมอญที่ไทยรับมาใชโดยทั่วไป คือ ปพาทยมอญ โดยนํามาใช

เฉพาะงานศพ เพราะฟงดูโอดครวญชวนใหเศราโศก คนไทยสวนมากจึงคิดวาปพาทยมอญใชบรรเลง

ในงานศพเทาน้ัน แตความจริงแลวชาวมอญใชปพาทยมอญเปนเครื่องบรรเลงประจํากลุมของตนใน

ทุกโอกาส ไมวาจะงานมงคล หรืองานอวมงคล 

วงดนตรีปพาทยไทยที่พัฒนามาจากปพาทยมอญ โดยชาวมอญที่อพยพเขามาในสมัย

อยุธยา ไดนําเครื่องดนตรีเหลาน้ีเขามาดวย กระทั่งในสมัยรัตนโกสินทรก็เริ่มมีวิวัฒนาการปพาทยไทย

ข้ึนมาตามลําดับ โดยการเพิ่มเครื่องดนตรีบางช้ินเขาไปในวงปพาทยไทย ทําใหเกิดเปนปพาทยเครือ่งคู 

ปพาทยเครื่องใหญ ปพาทยมอญที่บรรเลงในประเทศไทยก็ไดเพิ่มเติมและปรับปรุงข้ึนโดยอนุโลมตาม

แบบไทยมาตลอดทุกระยะ 

ดานภาษา การที่ไทยมีความสัมพันธกับมอญมาชานาน ทําใหมีการรับคําในภาษามอญมา

ใชในภาษาไทยดวย เชนคําวา กรุง นาย คลอง ฯลฯ หรือแมแตตัวอักษรของไทยถูกดัดแปลงมาจาก

ภาษาขอมและภาษามอญ   

ดานวรรณคดี วรรณคดีที่ไดรับอิทธิพลจากมอญในดานเน้ือเรื่อง คือ เรื่อง ราชาธิราช ซึ่ง

เปนเรื่องเกี่ยวกับพงศาวดารมอญ ต้ังแตเริ่มสรางเมืองเมาะตะมะ แตรายละเอียดสวนใหญเปนเรื่อง

มหายุทธสงครามระหวางพระเจาราชาธิราช (มอญ) กับพระเจาฝรั่งมังฆอง (พมา) โดยการแปลและ

เรียบเรียงของกวี 4 ทาน คือ พระยาพระคลัง พระยาอินทรอัคคราช พระภิรมรัศมี และพระศรีภูมิ
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ปรีชา เรื่องราชาธิราชน้ี นอกจากจะเปนหนังสือที่อานสนุก และมีสาระเพิ่มพูนสติปญญาแลว ยังใหรส

ทางวรรณคดีอีกดวย 

ดานประเพณี ประเพณีสําคัญของมอญที่ถือปฏิบัติมาจนทุกวันน้ี และบางสวนไดเขามา

ปะปนอยูในวัฒนธรรมและประเพณีของไทย คือ ประเพณีสงกรานต ตรงกับกลางเดือนเมษายนของ

ทุกป ทั้งมอญและไทยโบราณถือเปนวันข้ึนปใหม ชาวมอญยังคงรักษาประเพณีเกาๆ ในเทศกาล

สงกรานตไว เชน การแหนกแหปลาไปปลอย การทําบุญดวยขาวสงกรานต (ขาวแช) ตลอดจนการเลน

สะบา ประเพณีเหลาน้ีเปนที่นิยมและสนใจของคนไทยทั่วไป และจะเห็นไดวาประเพณีสงกรานตของ

มอญน้ัน มีคนไทยไปรวมงานดวยจํานวนมาก โดยเฉพาะที่พระประแดง (สุภรณ โอเจริญ 2541: 156-

170; สุจริตลักษณ ดีผดุง 2538: 81; สุภาภรณ จินดามณีโรจน: 2556; องค บรรจุน: 2556) 

ผูจัดทําศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมอญในดานตางๆดังที่กลาวมาแลวเพื่อใหมีความรูพื้นฐานที่

เพียงพอในการทําความเขาใจประวัติความเปนมา วิถีชีวิต และความเปนมาของวงทะแยมอญ ซึ่งจะ

ชวยในการเตรียมตัวสัมภาษณแหลงขอมูลบุคคล การหาแหลงขอมูลบุคคล และจะนําขอมูลบางสวน

มาสอดแทรกลงในงานเขียน 

 

2.  แนวคิดเก่ียวกับสารคดีและการเขียนสารคดี 

 2.1 ความหมาย  

ธีรภาพ โลหิตกุล (2552: 136) ใหความหมายวา การนําเอาขอมูลหรือขอเท็จจริงมา

นําเสนอโดยผานกระบวนการสรางสรรค มิอาจปนแตงเรื่องราวหรือตัวละครข้ึนเองตามจินตนาการ

ของผูเขียน แตสารคดีก็มิใชแบบเรียนที่จะตองนําเสนอขอมูลอยางเปนแบบแผน ตรงไปตรงมาเปน

ลําดับข้ันตอนครบทุกกระบวนการ 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 9) ใหความหมายวา เปนงานเขียนที่เนนองคประกอบดานความ

สนใจของมนุษย (Human Interest) มากกวาความสดของเหตุการณ (Recentness) โดยสวนใหญจะ

เขียนเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สิ่งประดิษฐ หรือการถายทอดความคิดบางอยาง วัตถุประสงคของการ

เขียนสารคดีมักจะเปนเพราะความนาสนใจของเน้ือหามากกวาความรีบเรงเสนอใหทันเวลา 

จรัล มานตรี (2555: 9) ใหความหมายวา ขอเขียนที่ผูเขียนมีเจตนาเบื้องตนเพื่อรายงาน

เรื่องที่เปนจริง มิใชเรื่องที่เกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอยางสละสลวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

ขาวสาร ความรู ความผอนคลายแกผูอานในเวลาเดียวกัน 

อรสม สุทธิสาคร (2556: 4) ใหความหมายวา เปนงานเขียนที่บอกเลาหรือสะทอน

เรื่องราวความเปนจริงของชีวิตและสรรพสิ่ง โดยเสนออยางมีวรรณศิลป คือเปนเรื่องของขอเท็จจริง

และวรรณศิลปผสมกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไมได  
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สรุป ความหมายสารคดีขางตน คือ งานเขียนที่เกิดจากขอเท็จจริง มิใชจากจินตนาการ 

มานําเสนอผานกระบวนการสรางสรรคโดยใชวรรณศิลป มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรูและความ

ผอนคลายในเวลาเดียวกัน 

2.2 ประเภทสารคดี 

จรัล มานตรี (2555: 22) ไดแบงประเภทสารคดีออกเปน 2 ประเภท ใหญๆ คือ 1) สาร

คดีเชิงขาว 2) สารคดีไมใชขาว หรือสารคดีทั่วไป ไดแก สารคดีบุคคล สารคดีประวัติศาสตร สารคดี

ศิลปวัฒนธรรม สารคดีทองเที่ยว สารคดีเกี่ยวกับสัตว สารคดีวิทยาศาสตร และสารคดีสิ่งแวดลอม 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 73-77) จัดประเภทสารคดีออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) ตาม

ประเภทใหญ ไดแก สารคดีเกี่ยวกับขาว หรือสารคดีเชิงขาว และสารคดีเกี่ยวกับมนุษย 2) ตาม

ประเภทยอย ไดแก สารคดีเสริมขาว สารคดีเคียงขาว และสารคดีทั่วไป 

หากกลาวเฉพาะสารคดีทั่วไป ยังสามารถแบงออกไดอีก 8 ประเภท คือ 1) สารคดีบุคคล 

2) สารคดีโอกาสพิเศษ 3) สารคดีประวัติศาสตร 4) สารคดีทองเที่ยว 5) สารคดีแนะนําวิธี 6) สารคดี

เด็ก 7) สารคดีสตรี 8) สารคดีเกี่ยวกับสัตว 

สรุป สารคดีมีหลายประเภท แตหากกลาวเฉพาะสารคดีทั่วไป หมายถึง งานเขียนที่เรียบ

เรียงจากขอเท็จจริง มิใชจินตนาการ ซึ่งจะเกี่ยวของกับ มนุษย สัตว ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตรสถานที่ วิธีการ และสิ่งแวดลอม 

2.3 โครงสรางการเขียนสารคดี 

วิธีการเขียนสารคดีใหมีเรื่องราวสละสวย นาอาน และมีคุณคาน้ัน มีสวนประกอบสําคัญ

อยู 4 สวน ไดแก 1) ช่ือเรื่อง 2) ความนํา 3) เน้ือเรื่อง 4) สรุป (วีระศักด์ิ จันทรสงแสง 2556: 2) 

2.3.1 ช่ือเรื่อง 

ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 66) อธิบายวา ช่ือเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญของสาร

คดี เพราะเปนสวนแรกสุดที่ผูอานมองเห็น และอยากอานเรื่องราวที่เขียน 

จรัล มานตรี (2555: 209) อธิบายวา การต้ังช่ือเรื่องทุกประเภทควรสะทอนแกนเรื่อง ซึ่ง

ประเภทของช่ือเรื่องจะมีทั้งหมด 4 แบบ ไดแกแบบบอกเน้ือหา แบบเลนสํานวน แบบเกี่ยวกับผูอาน 

และแบบคําถาม 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 65-66) อธิบายวา ช่ือเรื่องที่ดี ควรบงบอกบรรยากาศของเรื่อง

อยากชัดเจน สามารถกําหนดทิศทาง ขอบขายประเด็นสําคัญของเน้ือหาอยางแนนอนทันท ี

2.3.2 ความนํา 

ความนํา คือ สวนเริ่มตนของขอเขียน ทําหนาที่เสมือนหน่ึงจุดนําทาง หรือไตเต้ิลของ

เรื่องที่จะบอกใหผูอานหันมาใหความสนใจตอสิ่งที่เราจํานําเสนอตอไป (มาลี บุญศิริพันธ 2535: 41) 

ประเภทของความนําจะแบงออกเปน 10 ประเภท ดังน้ี 
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1) ประเภทสรุปความ  

ความนําแบบน้ี เปนการสรุปใจความสําคัญของเรื่องทั้งหมด โดยทั่วไปจะเปนการตอบ

คําถามหลัก 4-5 ขอ คือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และอยางไร 

2) แบบบรรยาย  

ความนําประเภทน้ีจะหยิบฉกฉากใดฉากหน่ึงของเรื่องมาเขียนใหเห็นภาพเพื่อเปนการ

เปดเรื่อง 

3) แบบพรรณนา  

ความนําลักษณะน้ี เปนการเลาเรื่องในอีกลีลาหน่ึงที่มีลักษณะคลายกับการบรรยาย แต

จะตางในดานการใชถอยคําที่เลือกเฟนแลวเปนอยางดี 

4) ประเภทคําพูด  

ความนําดังกลาวจะนําเอาคําพูดของบุคคลในเรื่องมาเริ่มเรื่อง 

5) ประเภทคําถาม  

ความนําแบบน้ีจะกระตุนความอยากรูอยากเห็นใหผูอานเขาไปหาคําตอบในเรื่อง 

6) แบบคุยกับผูอานโดยตรง  

ความนําประเภทน้ี ผูเขียนจะพยายามสรางความเปนกันเอง เหมือนการพูดคุย โดยใชคํา

วา “ผม” “คุณ” 

7) ประเภทคํากลอน-สุภาษิต  

ความนําประเภทน้ี จะยกเอาคํากลอน สุภาษิต หรือคําคมที่แพรหลายมาข้ึนตน 

8) ประเภทนิทาน ตํานาน และเกร็ดเรื่องเลา  

ความนําประเภทน้ีมักเริ่มตนดวยการนําเอานิทาน ตํานาน และเกร็ดเรื่องเลาตางๆ มา

เขียนเปนเรื่องเลาแบบเกา 

9) แบบเรื่องสั้น  

ความนําแบบน้ี จะนําการเขียนแบบเรื่องสั้นมาใช โดยบรรยายใหเห็นความเคลื่อนไหว

ของตัวละคร สถานที่ และบรรยากาศใหชวนติดตาม ความนําแบบน้ีเปนความนําที่มุงย่ัวเยาใหเกิด

อารมณขันปนแดกดัน 

10) ประเภทหยอกลอ 

ความนําแบบน้ีเปนความนําที่มุงย่ัวเยาใหเกิดอารมณขันปนแดกดัน (จรัล มานตรี 2555: 

210-212; ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 72-82) 

2.3.3 เน้ือเรื่อง 

จรัล มานตรี (2556: 212) อธิบายวา เน้ือเรื่อง ทําหนาที่เลาเรื่อง โดยการเรียงลําดับของ

เหตุการณ ขอมูล ขอเท็จจริงของสารคดีเรื่องน้ันๆ ต้ังแตตนจนจบ 
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มาลี บุญศิริพันธ (2535: 55) อธิบายวา การเขียนเน้ือเรื่องสารคดี ผูเขียนสามารถลําดับ

เรื่องราวได 2 แนวทาง คือ ลําดับตามความสําคัญ หรือความนาสนใจของเรื่อง กับลําดับตาม

เหตุการณที่เกิดข้ึน ซึ่งผูเขียนตองคํานึงถึงความเหมาะสมของเรื่องที่จะเขียนดวยวาสมควรจะใช

แนวทางใดจึงจะจับความสนใจของผูอานไดตลอดเรื่อง 

2.3.4 สรุป 

ธัญญา สังขพันธานนท (2548: 111) อธิบายวา การเขียนความจบ เปนข้ันตอนที่สําคัญ

อีกอยางหน่ึงของการเขียนสารคดี ความจบเปนการปดเรื่องสารคดีที่เขียนมาทั้งหมด ซึ่งควรจะเปน

ตอนที่สรางความประทับใจสุดทายใหกับผูอาน 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 58) อธิบายวา ความจบที่ดีชวยเสริมใหผูอานประทับใจมากข้ึน 

ประเภทของความจบแบงออกเปน ประเภท ดังน้ี 

1) จบแบบใหคิดตอ 

ความจบแบบน้ี เปนความจบที่ผูเขียนต้ังใจทิ้งประเด็นไวใหผูอานไดใครครวญขบคิดหา

คําตอบดวยตัวเอง 

2) จบแบบสรุปความ 

ความจบลักษณะน้ี จะเปนสรุปประเด็นสําคัญของเรื่องตามที่ผูเขียนตองการเสนอ 

3) จบแบบคาดไมถึง 

ความจบประเภทน้ี เปนการจบแบบทําใหผูอานคาดไมถึงหรือแปลกใจ โดยสารคดีที่

เหมาะกับความจบแบบน้ีมักเปนเรื่องมีเงื่อนงํา การแขงขัน และเรื่องที่ตองการคําตอบที่กระจางแจง 

4) จบแบบคลี่คลายประเด็น 

ความจบแบบน้ี เปนความจบแบบใหความกระจางแกผูอานโดยไมมีขอเคลือบแคลงสงสยั

ใดๆ เหลืออยู 

5) จบแบบกระแทกความสนใจของผูอาน 

ความจบลักษณะน้ี เปนความจบที่ปดเรื่องดวยเหตุการณที่นาสนใจ เชน ตอนไคลแมกซ

ของเรื่อง 

6) จบดวยการยอนหลัง 

ความจบแบบน้ี เปนความจบที่มักจะสัมพันธกับความนํา หรือจะนําเอารูปแบบของ

สถานการณตอนตนเรื่องมาใชในตอนปดเรือ่ง (จรัล มานตรี 2555: 222-223; ธัญญา สังขพันธานนท 

2548: 111-112; มาลี บุญศิริพันธ 2535: 58-59) 

2.4 ขอมูลในการเขียนสารคดี 

แหลงขอมูลที่ใชในการเขียนงานสารคดี จะแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
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ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณและการสัมภาษณ ซึ่ งจะปฏิบัติ       

โดยการเขาไปพูดคุย ซักถามกับบุคคลอันเปนตนแหลงของเรื่องราว หรืออาจจะเขาไปมีสวนรวม รู

เห็นในการงาน กิจกรรม ดวยการสัมผัสจริงทั้งดวยตา ใจ ความรูสึก  

ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพที่เผยแพรกันอยางเปดเผย ทั้งในรูปของ

เอกสาร หนังสือ เทป และหนัง ซึ่งจะสามารถคนควาอางอิงไดในทุกเรื่อง (วีระศักด์ิ จันทรสงแสง 

2556: 1; มาลี บุญศิริพันธ 2535: 24-25) 

2.5 การรวบรวมขอมูล 

 การรวบรวมขอมูล หมายถึง การใชกลยุทธและวิธีการในการนําขอมูลจากแหลงขอมูล

ตางๆ มาเปนวัตถุดิบในการเขียนสารคดีที่นาอานใหได ผูเขียนจึงเปรียบเสมือนสะพานเช่ือมระหวาง

แหลงขอมูลกับผูอาน ซึ่งประกอบไปดวยคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ขอ ดังน้ี 

1) การอาน 

การอานนับเปนคุณสมบัติพื้นฐาน และเปนจุดเริ่มตนที่จะเปดประตูเช่ือมระหวางผูเขียน

กับโลกภายนอก โดยการอานจะทําใหผูเขียนสามารถเรียนรูวิธีการเขียน ภาษา ลีลา และเน้ือหาที่

แตกตางกันในหลายรูปแบบ ต้ังแตดีที่สุดจนถึงเลวที่สุด ดังน้ัน ย่ิงอานมากเทาใดก็ย่ิงเปนประโยชน

มากเทาน้ัน 

2) การฟง  

การฟง นับวาเปนวิธีการรวบรวมขอมูลที่ดีสําหรับการขยายประสบการณ รวบรวม

ความรู ความคิด จากบุคคลหลายฝายหลายประเภท เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะหใหไดสาระสําหรับ

ประกอบขอเขียนของเรา กลาวกันวา “นักเขียนที่ดี” ควรจะรูจักฟงสิ่งที่คนอื่นพูดบาง หากเราไมรูจัก

เปดโอกาสใหผูอื่นไดพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดแลว ก็เทากับเราปดหนทางการรับรูของตนเองโดยสิ้นเชิง 

3) การสังเกตและประสบการณ 

การรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตและประสบการณน้ัน ผูเขียนตองมีไหวพริบและความ

ไวในประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ เปดตาดู หูคอยฟง จมูกไดกลิ่น ลิ้นชิมรส และผิวหนังสัมผัส เปดรับสิ่ง

รอบตัวอยูเสมอ ก็จะชวยใหไดขอมูลปฐมภูมิมาเพิ่มรสชาติในการดําเนินเรื่อง สรางเอกลักษณของ

ขอเขียนใหนาอาน เพราะสิ่งเหลาน้ีมีสวนชวยเสริมเกร็ดสิ่งละอันพันละนอยลงในขอเขียนไดอยางไม

เคอะเขิน 

4) การสัมภาษณ 

การสัมภาษณเปนวิธีการรวบรวมขอมูลที่ใชกันมากที่สุด เน่ืองจากเปนวิธีการสื่อสารที่

ไดผลเร็วที่สุด โดยหลักปฏิบัติทั่วไป การสัมภาษณ คือ การพูดคุยซักถาม เพื่อใหไดมาซึ่งสาระที่ผู

สัมภาษณตองการ (มาลี บุญศิริพันธ 2535: 29-33) 
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สําหรับหนังสือสารคดีเลมน้ีจะนําความรูทั้งหมดในเรื่องสารคดี มาใชทบทวนเพื่อใชใน

การเขียน การวางโครงเรื่อง และการรวบรวมขอมูล 

 

3.  แนวคิดเก่ียวกับการถายภาพประกอบสารคดี  

3.1 ความหมายของคําวา “ภาพประกอบสารคดี” 

เอกสารประกอบการเรียนคายสารคดี ครั้งที่ 9 (2556: 1, อางถึงในชุลีพร เกษโกวิท 

2546: ไมปรากฎเลขหนา)  ใหความหมายวา เปนการบันทึกปรากฏการณ ขอเท็จจริงเพื่อบอกเลา

ความจริง ตามความเปนจริง โดยไมบิดเบือน และไมถายภาพนําความคิด หรือความรูสึกของผูคน 

โดยเฉพาะประเด็นที่คอนขางละเอียดออน หรือปรากฏการณที่ยังเปนที่ถกเถียงกันอยูในสังคม 

ชางภาพจําเปนจะตองถายทอดขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา ถายภาพใหครอบคลุมทุกดาน โดยไมใช

เทคนิคหรือจัดภาพที่ผิดธรรมชาติ แตหากเปนประเด็นที่ชัดเจนแลว อยางเชน ยาเสพติด เด็กเรรอน 

อุบัติภัย ฯลฯ ชางภาพอาจตองถายทอดใหเห็นอารมณ ความรูสึกในภาพ เพื่อใหคนดูรูสึกรวมกับภาพ

และเรื่องน้ันได 

ธีรภาพ โลหิตกุล (2552: 329-332) อธิบายวา ภาพถายสารคดี ตองมีเน้ือหาภาพ หรือ

เรื่องราว และมีรูปแบบที่ดี ซึ่งก็คือองคประกอบภาพ สัดสวนของภาพ สีสัน แสงเงา เสนนําสายตา 

เมื่อเน้ือหาและรูปแบบสมบูรณ ก็จะกลายเปนภาพที่มีพลัง 

3.2 วัตถุประสงคของภาพประกอบ 

ดึงดูดความสนใจ ภาพมีสวนเราความสนใจใครรูเรื่องราวอยางละเอียด การเลือ

ภาพประกอบที่สะทอนถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหาจะชวยใหผูอานอยากติดตามสาระที่เกี่ยวของ

ตอไป ภาพจึงควรเต็มไปดวยอารมณและเชิญชวนสายตาผูอาน ใหกวาดเลยไปยังเน้ือหาใกลเคียงดวย 

เนนประเด็นสําคัญของเรื่อง ขอน้ีหมายรวมถึงการแสดงภาพประกอบสาระสําคัญของ

เรื่อง เชน เมื่อกลาวถึงบุคคลก็ควรมีภาพบุคคลสําคัญที่กลาวในเรื่อง การแสดงภาพแผนภูมิประกอบ

ตัวเลข ตลอดจนการใชภาพเพื่อเนนสิ่งที่คําพูดไมสามารถจะอธิบายไดดีเทา เขน ความรูสึกจาก

นัยนตาของเด็กนอยที่หิวโหยในขณะรอคอยอาหารที่กําลังแจกจายอยู ตรงหนาเปนการเนนอารมณที่

ไมมีคําพูดใดๆ ทดแทนได 

บอกเรื่องราวโดยมีเพียงคําบรรยายภาพสั้นๆ ภาพจะทําหนาที่โดยตรงในการสื่อสาร 

เน้ือหาที่ปรากฏในภาพเพียงพอสําหรับความเขาใจที่ครบถวน คําบรรยายมีสวนชวยเสริมความ

กระจางในสิ่งที่ภาพไมสามารถบอกได เชน  ช่ือสถานที่ เวลา ฯลฯ 

เลาเรื่องราวตามลําดับ ไดแก ภาพชุดตางๆ ลําดับเรื่องราว ต้ังแตตนจนจบ ภาพชุด

เหตุการณเปนที่นิยมกันในปจจุบัน โดยเฉพาะในนิตยสารพิเศษ ในหนังสือพิมพบางฉบับ หรือสารคดี

ภาพเนนการใชภาพเลาเรื่อง เปนสื่อของความคิด ความรูสึก โดยมีขอความประกอบเพียงเล็กนอย ใน
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กรณีที่เปนเพียงภาพเดียว เชน การตูนลอการเมือง แสดงถึงจุดสุดยอดของอารมณและเหตุการณ 

ทั้งน้ีตองเปนเรื่องที่ผูอานสามารถตอเน่ืองกับสิ่งที่ทราบมากอน หรือเปนภาพชุดแสดงวิธีการประดิษฐ

ตางๆ หนาที่สําคัญของภาพสวนน้ี คือ ตองแสดงความตอเน่ืองของเรื่องราวอยางมีข้ันตอน 

ตกแตง จัดหนา หากพิจารณาใหดีแลว ถึงแมวาหนาที่สวนน้ีไมคอยมีสวนเกี่ยวของกับ

งานเขียนสารคดีนัก แตก็มีสวนชวยสนับสนุนใหเน้ือหานาอานมากข้ึน ศิลปะการจัดหนาโดยใช

ภาพประกอบเปนเทคนิคอยางหน่ึงในการสงเสริมการอาน และเสริมใหมีพลังแขงขันกับสือ่อืน่ๆไดมาก 

เหนือสิ่งอื่นใดก็ชวยใหหนากระดาษมีความเคลื่อนไหว ชวยดึงดูดสายตาและความสนใจไดมากทาง

หน่ึง (มาลี บุญศิริพันธ 2535: 103-104) 

3.3 วิธีการถายภาพ 

การถายภาพเพื่อใหแนใจวาถายภาพไดครอบคลุมเหตุการณและใชงานไดดี ชางภาพควร

ถายภาพแบบพื้นฐานทั้ง 3 ระยะ ไดแก ระยะไกล (Long Shot) ระยะปานกลาง (Medium Shot) 

และระยะใกล (Close-up Shot) 

1) ถายระยะไกล เพื่อใหเห็นสถานที่หรือทําเลทั้งหมดอยางกวางๆ เพื่อใหผู ดูเห็น

ความสัมพันธขนาดและมาตราสวนของสิ่งที่อยูในเหตุการณน้ันๆ 

2) ถายระยะปานกลาง ใหเห็นความสัมพันธระหวางวัตถุกับสวนประกอบสําคัญอื่น ๆ 

และสิ่งแวดลอมบางสวน 

3) ถายระยะใกล เพื่อเนนใหเห็นรายละเอียดที่ตองการเนน ซึ่งบางทีก็อาจเห็นแคใบหนา 

หรือสวนหน่ึงสวนใดของวัตถุหรือวัตถุเทาน้ัน (เอกสารประกอบการเรียนคายสารคดี ครั้งที่ 9 2556: 

5, อางถึงในชุลีพร เกษโกวิท 2546: ไมปรากฎเลขหนา) 

หนังสือสารคดีเลมน้ีจะนําแนวคิดการถายภาพประกอบสารคดีมาใชในเรื่องของการ

ถายภาพ และการคัดเลือกภาพ เพื่อนําภาพเหลาน้ีไปใชประกอบในงานเขียน ซึ่งจะชวยดึงดูดความ

สนใจ และชวยสื่อสารเรื่องราวความสําคัญตางๆไดมากข้ึน 

 

4.  แนวคิดการจัดทําและออกแบบหนังสือเลม 

 4.1 ความหมายหนังสือเลม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร (2542: 219) ใหความหมายวา 

หนังสือเย็บเลมที่มีความหนาและขนาดตางกัน ต้ังแตขนาดเล็ก หรือจุลสาร ขนาดกระเปา จนถึงขนาด

ใหญแลวแตจะกําหนด ปกที่ใชมีทั้งปกออนและปกแข็ง การออกจําหนายเผยแพรมิไดกําหนดเปน

วาระตอเน่ืองกัน ไมมีการออกเปนรายประจําที่แนนอนเหมือนหนังสือพิมพหรือนิตยสาร หนังสือเลม

สวนมากจบบริบูรณในตัวเองเลมเดียว หรือรวมเปนชุดเปนเรื่องๆไป เน้ือหามักจะเปนเรื่องเดียวกัน 
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ทั้งเลมไมหลากเรื่องหลายรสหลายแบบ ผูเขียนมักจะเปนคนเดียวทั้งเลม ไมมีการจัดเปนคอลัมน หรือ

จัดเปนหนาตางๆ แบบหนังสือพิมพ หรือนิตยสาร 

ประชัน วัลลิโก (2543 :76) ใหความหมายวา สิ่งพิมพที่มีเน้ือหาเปนเรื่องเดียวกันตลอด

เลม เย็บรวมเปนรูปเลมถาวร มีสวนประกอบของรูปเลมที่สมบูรณ น่ันคือ ประกอบดวย ปกหนา ปก

ใน คํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง บรรณานุกรม เปนอาทิ 

4.2 ประเภทหนังสือ 

ประเภทของหนังสือเลมสามารถแบงออกเปน ประเภท คือ 1) แบงตามลักษณะเน้ือหา 

2) แบงตามวิธีการเขียน 3) แบงตามลักษณะรูปเลม  

1) แบงตามลักษณะเน้ือหา  

1.1 หนังสือนวนิยาย และไมใชนวนิยาย เชน นวนิยายที่แตงโดยนักเขียนช่ือดัง อาทิ 

“ฟาจรดทราย” ของโสภาค สุวรรณ “สี่แผนดิน” ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช สวนที่ไมใชนิยาย ไดแก 

หนังสือความรู สารคดี เชน “โครงกระดูกในตู” ของม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช “การปลูกกลวยไม” ของ

ศาสตราจารยระพี สาคริก เปนตน 

1.2 หนังสือเรียนและหนังสือตําราทั่วไป หมายถึง หนังสือที่ใชประกอบการเรียนการ

สอนในวิชาตางๆ ทุกระดับช้ัน ซึ่งโดยปกติจะมีจํานวนการขาย หรือจํานวนผูอานที่แนนอนกวาหนังสือ

ประเภทอื่น เพราะมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจน คือ นักเรียน นักศึกษา 

2) แบงตามวิธีการเขียน  

2.1 หนังสือประเภทรอยแกว เปนการเขียนในลักษณะความเรียงทั่วไป ไมบังคับฉันท

ลักษณ หรือแบบแผนของกาพยกลอนแตอยางใด โดยทั่วไปหนังสือจะเปนรอยแกวมากกวารอยกรอง 

2.2 หนังสือประเภทรอยกรอง ไดแก หนังสือประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอน ราย ลิลิต 

บท เพลง เสภา เปนตน ซึ่งจะตองมีการเขียนตามแบบฉันทลักษณทั้งจํานวนคําในแตละบท การสัมผัส

ระหวางบท นํ้าหนักเสียง วรรณยุกต คําครุ ลหุ เปนตน 

3) แบงตามลักษณะรูปเลม 

3.1 หนังสือปกแข็ง เปนการแบงลักษณะโดยพิจารณาที่ปกหนังสือวาใชกระดาษที่เปน

ปกลักษณะแข็ง ไมโคงงองาย บางครั้งอาจหุมดวยหนัง ผา หรือวัสดุอื่นๆทับอีกช้ันหน่ึงก็จัดอยูใน

ประเภทน้ีเชนกัน สวนใหญเปนหนังสือประเภทนวนิยาย สารคดีสําคัญๆ และมีเน้ือหามาก 

วิทยานิพนธ ตําราเรียนที่หนาๆ เปนตน 

3.2 หนังสือปกออน เปนหนังสือที่หุมปกดวยกระดาษหนาไมมาก ปกสามารถโคงงอหัก

งาย ในปจจุบันที่เห็นชัด ไดแก นิตยสารตางๆ เรื่องสั้น Pocket books ทั่วไป ฯลฯ 

3.3 จุลสาร หมายถึง หนังสือเลมเล็ก มีขนาดประมาณ 6 น้ิว x 8 น้ิว หรือเล็กกวา ขนาด

บางมีไมกี่หนา เย็บดวยปกออน รูปเลมไมแข็งแรงทนทาน สวนมากไมไดพิมพเพื่อการจําหนาย มักมี
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วัตถุประสงคในการใชเฉพาะกิจ เชน การประชาสัมพันธโรงแรม หางสรรพสินคา การแนะนําสถานที่

ทองเที่ยวตางๆ เผยแพรความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน เปนตน ซึ่งโดยมากจะเปนขอมูลที่ไม

เปลี่ยนแปลงบอยๆ เปนขอมูลตายตัวที่สามารถใชเผยแพรไดตลอดเวลา หากเปนขอมูลที่เปลี่ยนแปลง

บอยมักใชสื่อประเภทแผนพับมากกวา (ชนัญชี ภังคานนท  2543: 36-38) 

4.3 สวนประกอบหนังสือ 

หนังสือประกอบข้ึนดวยสวนตางๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งพิมพประเภทอื่นแลว 

หนังสือจะมีองคประกอบที่สมบูรณกวา ปกติแลวหนังสือมักจะประกอยดวยองคประกอบดังน้ี 

1) ใบหุมปก หนังสือปกออนหรือปกแข็งบางเลม อาจจะมีใบหุมปกดวยเพื่อความ

สวยงามและปองกันหนังสือสกปรกเสียหายไดงาย สวนใหญใบหุมปกจะมีขอความแบบเดียวกับปก 

หรืออาจมีรายละเอียดสังเขปของหนังสือเลมน้ันอยูดวย 

2) ปก มีหนาที่ปองกันรักษาตัวหนังสือทั้งหมดและใหรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของ

หนังสือ ในกรณีที่ไมมีกระดาษหุมปก ปกจะทําหนาที่ชักจูงใหคนซื้อหนังสือดวย ลักษณะการออกแบบ

จึงเนนในเรื่องของความสวยงามมากเปนพิเศษ ขณะเดียวกันก็พยายามสื่อความหมายของเน้ือหา

ภายในเลมหนังสือดวย 

3) ใบผนึกปก เปนกระดาษที่ปะติดกับปกหนาดานใน และปกหลังดานในกับสวนนําหนา 

และสวนหลังของหนังสือเพื่อใหหนังสือมีความแข็งแรงข้ึน สําหรับหนังสือปกออนบางเลมและหนังสือ

ปกแข็งทุกเลมบนใบผนึกปกน้ี จะมีขอความหรือไมมีเลยก็ได 

4) ใบรองปก เปนกระดาษที่ตอจากใบผนึกปกหนา ไมนิยมขอความใดๆ ไวเลยในหนาน้ี 

5) ปกใน เปนหนาที่มีรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับหนังสือเลมน้ันๆ อยางครบถวนสมบูรณ 

คือ มีช่ือเรื่อง ช่ือรอง ช่ือผูแตงผูแปล ผูเรียบเรียง ช่ือบรรณาธิการ ช่ือผูวาดภาพประกอบ ครั้งที่พิมพ 

สํานักพิมพ และอื่นๆ หนาน้ีจัดวาเปนหนาที่มีความสําคัญมาก เพราะใหรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับ

หนังสือดังกลาว และจะอยูทางหนาขวามือเสมอ  

6) หนาลิขสิทธ์ิ หนาลิขสิทธ์ิจะอยูดานหลังของหนาปกเสมอ ในหนาน้ีจะมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการจัดพิมพ ไดแก เจาของลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ช่ือสําหนักพิมพ สถานที่พิมพ ครั้งที่พิมพ ป

ที่พิมพ จํานวนพิมพ นอกจากน้ี อาจมีขอมูลบัตรรายการ เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ และอาจ

มีรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการจัดพิมพของการใชวัสดุพิมพประเภทใด ระบบการพิมพ ตลอดจนผูจัด

จําหนายเพิ่มเติมอีกก็ได 

7) หนาอุทิศ เปนหนาที่ผูแตง ผูแปล หรือผูเรียบเรียงเขียนขอความเพื่ออุทิศ หรือยก

ความดี และคุณคาของหนังสือเลมน้ันใหแกบุคคล กลุมบุคคล องคกร หรือสถาบันใดก็ได มักเปน

ขอความสั้นๆ แตตองพิมพทั้งหนา โดยดานหลังปลอยกระดาษเวนวางไว และตองออกแบบใหดูดีมี

ความเช่ือถือดวยการเลือกตัวอักษรที่เปนทางการ 
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8) คํานิยม หมายถึง คําที่บุคคลอื่นเขียนช่ืนชม หรือเขียนนําเกี่ยวกับเน้ือหาในหนังสือ 

หรือผูแตง คํานิยมน้ีจะตองอยูกอนคํานําของผูแตง ถามีผูเขียนคํานิยมหลายคนจะตองเรียงลําดับตาม

ความสําคัญของบุคคลที่เขียนคํานิยม 

9) คํานํา หมายถึง ขอความที่ผูแตงเขียนข้ึนเพื่ออธิบายใหผูอานทราบถึงแรงบันดาลใจ 

หรือสิ่งที่อยากใหผูอานทราบกอนที่จะเริ่มอานเน้ือเรื่อง อาจจะเปนการขอบคุณผูที่เกี่ยวของ หรือ

ชวยเหลือในการจัดพิมพ ถาเปนหนังสือที่จัดพิมพโดยสถาบัน อาจมีคํานําของสถาบัน คํานําของ

บรรณาธิการ หรือผูจัดพิมพ แลวจึงเปนคํานําของผูเขียน 

10) หนาคําขอบคุณ บางครั้งเรียกวา หนากิตติกรรมประกาศ เปนหนาที่ผูเขียน หรือผู

จัดพิมพเขียนเพื่อแสดงคําขอบคุณแกผูใหความอนุเคราะหในดานตางๆ โดยแยกจากหนาคํานํา หรือ

อาจจะบอกขอความวาหนังสือเลมน้ันไดใชภาพประกอบ หรือเน้ือหาในสวนใด มาจากใครเพื่อเปนการ

ยกยองและใหเกียรติแกเจาของผลงานเดิม 

11) สารบัญ หมายถึง รายช่ือของบทและเรื่องเรียงตามลําดับเพื่อบอกแกผูอานวาใน

หนังสือเลมน้ันประกอบดวยบทและเรื่องใดบาง แตละเรื่องอยูที่หนาใด เพื่อใหผูอานเปดหาไดสะดวก 

การออกแบบจึงควรใหความสะดวกแกการเปดหาไดโดยงาย มีลักษณะสบายตา 

12) สารบัญภาพ หนังสือบางเลมที่มีภาพเปนสวนสําคัญ และมีภาพจํานวนมาก 

จําเปนตองมีสารบัญภาพ เพื่อใหผูอานพลิกดูไดสะดวก 

13) เน้ือเรื่อง เปนสวนที่เปนเน้ือหาสําคัญของหนังสือ สําหรับสวนเน้ือเรื่องน้ี อาจแบง

ออกเปนภาค เปนตอน เปนบท หรือแบงเปนขอยอยๆก็ได อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงหลักการอานที่

งาย เพื่อใหผูอานเขาใจเน้ือหาทั้งหมดไดโดยสะดวก 

14) ภาคผนวก เปนสวนเสริมใหหนังสือสมบูรณย่ิงข้ึน เพื่อใหผูอานที่ตองการศึกษา

เพิ่มเติมจากสวนเน้ือหา หรือเปนสวนที่ในเน้ือหาบอกวาใหมาดูเพิ่มเติมในภาคผนวกถาไมตองการ

บรรจุแทรกขอมูลรายละเอียดไวในเน้ือหา เน่ืองจากอาจเปนการขัดจังหวะการดําเนินเรื่องราวของ

เน้ือหา 

15) บรรณานุกรม หนังสือวิชาการจะตองแจงถึงที่มาของเน้ือหาที่ไดมีการอางอิงมาจาก

ผลงานของบุคคลอื่น โดยระบุ ช่ือผูแตง ช่ือหนังสือ สถานที่พิมพ ปที่พิมพ เพื่อใหผูอานทราบ 

นอกจากน้ันยังเปนประโยชนในการที่จะคนควาหาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากเน้ือหาที่ปรากฏอยูใน

หนังสือฉบับน้ันดวย 

16) ดัชนี หมายถึง หนาที่จัดเรียงหัวขอสําคัญของเรื่องในหนังสือ ช่ือสําคัญ บุคคล 

สถานที่ หรือหัวขอรายละเอียดที่สําคัญของเน้ือหาในหนังสือน้ัน โดยจัดเรียงตามลําดับอักษรแลวบอก

เลขหนาใหรูวาเรื่องน้ันๆ จะอานไดจากหนาใดในหนังสือน้ัน 
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อยางไรก็ตาม องคประกอบดังกลาวในหนังสือแตละเลมอาจจะไมเหมือนกัน ทั้งน้ีข้ึนอยู

กับวาเปนหนังสือประเภทใด หากเปนหนังสือประเภทวิชาการ สารคดี อาจมีองคประกอบครบถวน

ดังกลาวขางตน แตสําหรับหนังสือบันเทิงคดี เชน หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น หรือบทกลอนตางๆ 

อาจจะไมมีสวนสารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม และดัชนีก็เปนได (ประชัน วัลลิโก 2543: 83-85; 

ชนัญชี ภังคานนท 2543: 38-50) 

4.4 ความหมาย “การออกแบบสิ่งพิมพ” 

บรรยงค สุวรรณผอง (2533: 49-50) ไดกลาวถึงการสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพวามิไดมีเพียง

ตัวอักษรเพียงอยางเดียว หากยังมีสัญลักษณอื่น ๆ ที่ใชการสนับสนุนการสื่อสารใหบรรลุวัตถุประสงค

ของผูสงสาร โดยเฉพาะกิจกรรมทางการสื่อสารที่เปนหนังสือพิมพและนิตยสาร และยังไมปรากฏวามี

สื่อฯ ช่ือฉบับใดนําเสนอแตขอความที่เปนตัวอักษรเทาน้ัน ยังมีการเสนอขอความประเภทอื่นเขามา

สนับสนุน ซึ่ง ‘ขอความ’ ในที่น้ี หากยังไดหมายรวมไปถึง ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณตาง ๆ 

ดวย กระน้ัน การนําเสนอขอความโดยขาดแนวทางที่ชัดเจน ผูอานอาจเกิดความสับสนจากเน้ือหา จึง

จําเปนตองมีแนวกรอบแนวคิดที่เปนหนาของรูปเลมเพื่อชวยในการสื่อความหมาย ความสวยงาม และ

เปนเอกลักษณ น่ันคือที่มาของการวางแนวคิดรูปเลมและภาพประกอบ จึงหมายถึง การออกแบบ

รูปเลม โดยมีกรอบที่เปนแนวทางหลักในการจัดหนาตัวอักษร ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณ 

ประกอบกัน โดยจะตองคํานึงถึงหนาที่ในการสื่อสารเปนหลักการสําคัญ นอกจากน้ี แนวคิดดังกลาว 

ยังมีทั้งแนวคิดหลัก คือสวนที่เปนแกนใหญ ซึ่งนอกจากชวยในการสื่อความหมายแลว ยังเปนสวน

สําคัญในการแสดงเอกลักษณของสื่อสิ่งพิมพน้ัน ๆ และสวนที่เปนแนวคิดรอง ผูรับผิดชอบงาน

ศิลปกรรมมีอิสระในการจัดวาง อักษร ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณ ตาง ๆ ได แตก็ยังคงคํานึง

การสื่อความหมายเปนหลักนําเสนอ 

จรุณห เพชรมุนี (2528: 109) กลาววา หนังสือเลมเปนสิ่งพิมพที่ผูอานติดตามอาน

มากกวาสิ่งพิมพประเภทอื่นๆ เพราะสามารถอานไดมากหนาและทําใหเขาใจเรื่องราวไดโดยตลอด 

ดังน้ันกํารออกแบบและจัดหนาหนังสือจึงตองออกแบบและจัดหนาใหเปนที่นาสนใจ เชน ทําปกให

สวยงาม การจัดหนาภายในหนังสือเลมตองจัดใหเปนระเบียบสวยงาม ชวนใหนาสนใจ 

4.5 กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ 

กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพสามารถแบงไดหลากหลาย แตก็ไมพน 4 ข้ันตอน คือ 1) 

วางแผนราง 2) สรางแมแบบ 3) จัดหนา และ 4) ตกแตงตนฉบับ โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังน้ี 

4.5.1 วางแผนราง 

1) กําหนดราง โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของการจัดทําหนังสือ กลุมผูอานเปาหมาย และ

แนวคิดเน้ือหาของหนังสือที่จะดําเนินการ 

2) วางกรอบ ใหสวนใดของขอความในแบบรางเปนแนวคิดหลักสวนใดเปนแนวคิดรอง 
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4.5.2 สรางแมแบบ 

1) กําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับรูปเลม 

1.1) ตัวอักษร ไดแก ลักษณะและขนาดของตัวหนังสือที่มีความเหมาะสมกับเน้ือหาสาร

และกลุมเปาหมาย 

1.2) เครื่องหมายและสัญลักษณ เปนการสรางพิเศษสําหรับหนังสือ หรือใชเปนการทั่วไป 

เชนเครื่องหมายและสัญลักษณตามหลักภาษาหรือที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนดทั้งภาพ กราฟก หรือ

ตัวอักษรบางอยางเปนตน 

1.3) ภาพประกอบ เปนภาพถาย ภาพวาด ภาพสัญลักษณใด ๆ 

1.4) สี สีที่ใชในการออกแบบมีกลุมตาง ๆ ที่สามารถเลือกใหสัมพันธกันกับเน้ือเรื่อง 

เน้ือหา และกลุมเปาหมาย ไดแก โทนสีเดน โทนสีออน โทนสีสด โทนสีธรรมชาติ โทนสีอบอุน โทนสี

เย็น โทนสีวัยรุน โทนสีแฟช่ันสตรี และโทนสีแปลกตา เปนตน 

1.5) เสน ที่เปนแนวคิดหลัก คือ มีหนาที่ในการแบงเน้ือหาและแสดงเอกลักษณของ

หนังสือ และเสนที่เปนแนวคิดรอง คือ สรางใชมาตามความจําเปนของผูรับผิดชอบทางศิลปกรรม เพื่อ

ทําหนาที่ในการแบงสวนของเน้ือหา เปนตน 

2) ปจจุบันใชวิธีการจัดหนาดวยคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต 

โปรแกรมซึ่งมีช่ือเสียงและเปนที่นิยมใชกันคอนขางมาก คือ InDesign โปรแกรมดังกลาว 

จําเปนตองมีการต้ังคาใหทํางาน อันไดแก ระยะหางระหวางตัวอักษร ระยะหางระหวางบรรทัด และ 

ระยะหางระหวางวรรค เปนตน 

3) จัดทําแมแบบที่เปนสวนประกอบของหนังสือ 

4.5.3 จัดหนา 

1) แนวคิดรูปเลมที่ดี จะชวยใหสวนที่เปนแนวคิดรองมีความยืดหยุนในการจัดหนาได

อยางคลองตัว ทั้งการนําภาพประกอบมาใช ไมวาภาพบุคคลหรือภาพอาคารสถานที่ หรือเนนเฉพาะ

ตัวอักษร ซึ่งรายละเอียดสําหรับการจัดหนามีดังน้ี 

2) จัดหนาโดยเนนภาพประกอบ 3 แบบ ไดแก 1) แบบหนาตาง เนนใหญเพียงภาพเดียว 

อาจมีภาพเล็ก ๆ ประกอบบาง และมีขอความประกอบ 2) แบบตาราง จัดโดยเสนต้ังและเสนนอน

ประกอบกันเปนรูปสี่เหลี่ยมหลายรูป และ 3) แบบปริศนา จัดโดยใชภาพเปนหลัก ใหอธิบายตัวเอง มี

ตัวอักษรประกอบเล็กนอย 

3) จัดหนาโดยเนนขอความ 2 แบบ ไดแก 1. แบบเจาะจง เนนขอความใหมีขนาดใหญ

ทั้งหัวเรื่องหลัก และขอความรอง 2. แบบเนนหนัก จะมีขอความตัวอักษรมากภาพประกอบเล็กนอย 

จัดหนาแบบสมดุล ไดแก 1. แบบกรอบ จัดตัวอักษรและภาพใหอยูในกรอบแนวเดียวกัน 

2. แบบกระจาย จัดโดยใชภาพขนาดเทา ๆ กันหลายภาพ วางกระจายเต็มหนา มีตัวอักษรอธิบาย 
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4.5.4 ตกแตงตนฉบับ  

แมจะมีการจัดหนาแลว แตยังคงมีกระบวนการอื่นเขามาเกี่ยวของ โดยเฉพาะงานดาน

บรรณาธิการ ซึ่งยังตองมีการพิสูจนอักษร และตรวจวรรคตอนตาง ๆ รวมทั้งความสวยงามในการจัด

หนา จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการตกแตงตนฉบับ (บรรยงค สุวรรณผอง 2533: 51-55; โกสุม สายใจ 

2537: 98-100) 

สําหรับแนวคิดการจัดทําและออกแบบหนังสือเลม ผูจัดทําจะนําหลักการตางๆมาใช

ประกอบในการทําหนังสือเลม เพื่อจะไดเปนที่ดึงดูดใจ และจดจําของผูอาน  

 

5.  ทฤษฎีองคประกอบการเลาเรื่อง 

เรื่องเลาถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสรางอิทธิพลมาต้ังแตสมัยมนุษยถํ้าเลาเกี่ยวกับสัตว

แปลกๆที่ไปพบเจอมา จนถึงปจจุบันเรื่องเลายังคงถูกนํามาใชเพื่อสรางภาพที่นาจดจําของสิ่งที่เปนไป

ได ซึ่งเรื่องเลาไมไดมีไวสําหรับใชเทศนาสั่งสอนผูคน แตมีไวเพื่อนําทาง และเปนเครื่องมือชวยเสริมให

การสนทนาดําเนินไปไดดี หากเราสามารถเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับความสามารถหรือทักษะออกมา

เปนเรื่องเลาที่นาสนใจได เราก็ยอมจะสามารถเปนที่จดจําได (เอียน คารรูทเธอร 2547: 15-20) 

องคประกอบของเรื่องเลา (Story) ในรูปแบบใดๆก็ตาม มักจะประกอบดวย

องคประกอบ ดังตอไปน้ี 

5.1 โครงเรื่อง 

โครงเรื่องเปนลักษณะชุดของเหตุการณทั้งหมดที่รอยเรียงกัน และดําเนินไปต้ังแตตนจน

จบ โดยปกติโครงเรื่องมักจะวางลําดับเหตุการณไว 5 ข้ันตอน ไดแก 

1) การเริ่มเรื่อง 

เปนการชักจูงความสนใจใหติดตามเรื่องราว มีการแนะนําตัวละคร แนะนําฉาก หรือ

สถานที่ อาจมีการเปดประเด็นปญหาหรือเผยปมขัดแยงเพื่อใหเรื่องชวนติดตาม 

2) การพัฒนาเหตุการณ 

การที่เรื่องราวดําเนินไปอยางตอเน่ืองและสมเหตุสมผล ปมปญหา หรือขอขัดแยงเริ่มทวี

ความเขมขนเรื่อยๆ ตัวละครอาจมีความลําบากใจและสถานการณก็อยูในชวงยุงยาก 

การพัฒนาเหตุการณมีความสําคัญเพราะตองเดินเรื่องไปขางหนา เรื่องราวตองพัฒนาไป

เปนลําดับ ไมยํ่าอยูกับที่ เพราะจะทําใหผูรับสารรูสึกเบื่อ 

3) ภาวะวิกฤต หรือจุดสุดยอด 

จะเกิดข้ึนเมื่อเรื่องราวกําลังถึงจุดแตกหัก และตัวละครอยูในสถานการณที่ตองตัดสินใจ 

4) ภาวะคลี่คลาย 
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สภาพหลังจากที่จุดวิกฤตไดผานพนไปแลว เงื่อนงําและประเด็นปญหาไดรับการเปดเผย

หรือขอขัดแยงถูกขจัดไป 

5) การยุติเรื่องราว 

การยุติเรื่องราวทั้งหมด อาจจบแบบสูญเสีย มีความสุข หรือทิ้งทายไวใหขบคิด 

5.2 ความขัดแยง 

ความขัดแยงเปนตัวแปรที่สําคัญในการเรื่องเลาทุกประเภท ไมวาจะเปนความขัดแยง ซึ่ง

เปนแกนของเรื่องหรือความขัดแยงเล็กๆนอยๆที่ดําเนินอยูรอบๆตัวละครสําคัญ อีกทั้งแทจรงิแลวเรือ่ง

เลาก็คือ การสานเรื่องราวบนความขัดแยง ตัวละครจึงมักพัวพันอยูกับความขัดแยงอยางหลีกเลี่ยง

ไมได ถาไมมีความขัดแยงก็ไมมีเรื่องเลา เพราะถือวาขาดองคประกอบที่ทําใหการเลาเรื่องมีความ

ต่ืนเตนเราใจ โดยที่ความขัดแยงแบงประเภทได ดังน้ี 

1) ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน 

การที่ตัวละครสองฝายไมลงรอยกัน แตละฝายตอตานกัน หรือพยายามทําลายลางกัน 

เชน การทําศึกระหวางคนสองตระกูล แมกับลูกไมติดตอพูดคุยกัน เปนตน 

2) ความขัดแยงภายในจิตใจ 

เปนความขัดแยงที่เกิดข้ึนภายในจิตใจตัวละคร ตัวละครจะแสดงออกวามีความยุงยาก

ลําบากใจ สับสนในการตัดสินใจเพื่อกระทําการอยางใดอยางหน่ึงตามที่ไดคิดเอาไว เชน ความขัดแยง

ที่ตองเลือกระหวางอารมณความปรารถนากับความถูกตองตามหลักศีลธรรมของสังคม 

3) ความขัดแยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 

โดยมากมักแสดงถึงการตอสูของมนุษยกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความอดอยากขาด

แคลนอาหาร การตอสูเพื่อเอาชนะความตายอันเปนธรรมชาติที่ไมมีผูใดหนีพน เปนตน 

5.3 ตัวละคร 

ตัวละครเปนองคประกอบสําคัญที่ขาดไมไดในการเลาเรื่องทุกประเภท เพราะมีบทบาท

สําคัญในการดําเนินเรื่อง รวมทั้งมีสวนทําใหเกิดพัฒนาการของเรื่องราว 

5.4 แกนความคิด 

แกนความคิด หรือใจความสําคัญของเรื่อง เปนแนวคิดหลักที่ผูเขียนตองการถายทอดบ็

อกส แบงประเภทแกนความคิดไว 5 ประเภท ดังน้ี 

1) แกนความคิดหลักเกี่ยวกับศีลธรรม 

แกนเรื่องที่ชักจูงแนะนําใหสนใจในศีลธรรมผานเรื่องจริงทั่วๆไป และมักจะใชศีลธรรม

หลายๆเรื่องมานําเสนออยางสัมพันธกัน 

2) แกนความคิดเกี่ยวหลักกับชีวิต 
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มุงเสนอเรื่องจริงที่ชีวิตมนุษยตองประสบ สรางขอวิพากษในประสบการณทางธรรมชาติ

ของมนุษย โดยรวมจะเปนการประเมินสภาพของมนุษย 

3) แกนความคิดหลักเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย 

มุงเสนอพฤติกรรมลักษณะของมนุษยคนหน่ึงหรือกลุมหน่ึงในลักษณะเปนตัวแทนหรือ

ภาพสะทอนของมนุษยชาติทั้งหมด 

4) แกนความคิดหลักเกี่ยวกับการวิพากษสังคม  

สะทอนสภาพสังคม สามารถเสนอทั้งแนวตลกเสียดสี หรือสมจริงเพื่อปฏิรูปสังคม 

5) แกนความคิดหลักเกี่ยวกับศีลธรรมหรือคําถามเชิงปรัชญา 

ลักษณะการเสนอจะต้ังคําถามเรียกรองใหตอบในเชิงปรัชญา ผูอานตองอาศัยการคิด

วิเคราะหในการทําความเขาใจหาคําตอบ 

5.5 ฉาก 

ฉากมีความสําคัญเน่ืองจากทําใหมีสถานที่รองรับเหตุการณตางๆ ของเรื่อง นอกจากน้ี 

ฉากยังมีความสําคัญในแงสามารถสื่อความหมายบางอยางของเรื่อง มีอิทธิพลตอความคิด หรือการ

กระทําของตัวละคร 

ประเภทของฉาก 5 ประเภท 

1) ฉากที่เปนธรรมชาติ ไดแก ธรรมชาติที่แวดลอมตัวละคร เชน ปาไม ทุงหญา หรือ

บรรยากาศคํ่า เชาในแตละวัน 

2) ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ หมายถึง ฉากซึ่งมนุษยสรางข้ึน เชน อาคารบานเรือนหองหับ

ตางๆ ยานอวกาศ เปนตน 

3) ฉากที่เปนชวงเวลาหรือยุคสมัย หมายถึง ชวงเวลาที่เหตุการณดังกลาวดําเนินอยู 

4) ฉากที่แสดงการดําเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตร

ประจําวันของตัวละคร ของชุมชนทองถ่ิน หรือสังคมที่ตัวละครอาศัยอยู 

5) ฉากที่เปนสภาพแวดลอมเชิงนามธรรม คือ สภาพแวดลอมที่จับตองไมได แตมี

ลักษณะเปนความเช่ือ ความคิด เชน คานิยม ธรรมเนียม ประเพณี เปนตน 

5.6 มุมมองในการเลาเรื่อง 

เปนการมองเหตุการณ ความเขาใจพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องผานสายตาของตัว

ละครตัวใดตัวหน่ึง หรือหมายถึงการที่ผูเลามองเหตุการณจากวงใกลชิด หรือจากวงนอกในระยะหางๆ 

ซึ่งแตละมุมมองก็จะใหความนาเช่ือถือในระดับแตกตางกัน มุมมองในการเลาเรื่องมีความสําคัญอยาง

ย่ิง เพราะสงผลตอความรูสึกตลอดจนการชักจูงอารมณของผูอาน โดยทั่วไปแลวมุมมองการเลาเรื่องมี 

4 ประเภท คือ 

1) เลาเรื่องจากมุมมองบุคคลที่หน่ึง 
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เปนการเลาเรื่องที่ตัวละครเอกของเรื่องเปนผูเลาเรื่องเอง ดังน้ันงานเขียนทีใ่ชมมุมองการ

เลาเรื่องในรูปแบบน้ี จึงปรากฏสรรพนามอยาง “ฉัน”หรือ “ผม”เสมอ ขอดี คือ เกิดความรูสึกใกลชิด

กับเหตุการณเพราะตัวละครเอกเปนผูเลาเอง 

2) เลาเรื่องจากมุมมองบุคคลที่สาม 

ผูเลากลาวถึงตัวละครตัวอื่น เหตุการณอื่นที่ตัวผูเลาพบเห็นหรือเกี่ยวพันดวย 

3) เลาเรื่องจากมุมมองที่เปนกลาง  

เปนมุมมองที่ผูเขียนพยายามใหเกิดความเปนกลาง ปราศจากอคติในการนําเสนอ ดังน้ัน

ในอีกมุมหน่ึงมุมมองการเลาเรื่องแบบน้ีจึงทําใหผูชมไมสามารถเขาถึงตัวละครไดอยางลึกซึ้ง เพราะ

เปนการเลาจากวงนอก เปนการสังเกตหรือรายงานเหตุการณโดยใหผูอานตัดสินเรื่องราวเอาเอง 

มักจะพบมุมมองการเลาเรื่องแบบน้ีมากในเรื่องเลาที่ตองการนําเสนอขอเท็จจริงเปนหลัก เชน ในการ

เขียนสารคดี 

4) เลาเรื่องแบบรูรอบดาน 

เปนมุมมองการเลาเรื่องที่ไมมีขอจํากัด ผูเลาสามารถหย่ังรูจิตใจตัวละครทุกตัว สามารถ

ยายเหตุการณ สถานที่ และขามพนขอจํากัดดานเวลา สามารถยอนอดีต กาวล้ําไปอนาคต หรือ

แมกระทั่งสํารวจความคิดความฝนของตัวละครไดอยางไรขอบเขต (สุวิมล วงศรัก 2547: 28-37) 

ผลลัพธที่ไดจากการนําเรื่องเลาไปใชไดอยางถูกตอง จะเปรียบเสมือนทางดวนสําหรับใช

ติดตอกับคนอื่น และเปนทางลัดไปสูสวนลี้ลับของจิตใจคนเหลาน้ัน (เอียน คารรูทเธอร 2547: 19) 

ในสวนของหนังสือสารคดีเลมน้ี จะนําเอาทฤษฏีการเลาเรื่องมาใชประกอบดวย 

เน่ืองจากผูเขียนมีความคิดเห็นวาหากเราสามารถเลาเรื่องไดนาสนใจ กินใจ และดึงดูดใจ หนังสือของ

เราก็จะสามารถตราตรึงอยูในจิตใจของผูอาน  

 

6.  ทฤษฎีส ี

6.1 ความหมาย 

เปนทฤษฎีที่เซอรไอแซก นิวตัน คิดคนจากการสองแสงขาวผานแทงปริซึม โดยแทง

ปริซึมจะทําการแยกแสงขาวออกเปนสีตางๆในลักษณะและสัดสวนที่เทาๆกันไดจํานวน 7 สี 

เหมือนกับสีรุงคือ มวง คราม นํ้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง (สมิทธ์ิ บุญชุติมา 2552: 1) 

6.2 วงจรสี 

วงสีประกอบดวยสีตางๆเรียงเปนวงกลมจํานวน 12 สี โดยสามารถแบงประเภทของสี

ตางๆออกเปน 3 ข้ัน ดังน้ี 

สีข้ันที่ 1 คือ แมสี ไดแก สีแดง   สีเหลือง  สีนํ้าเงิน 
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สีข้ันที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีข้ันที่ 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนที่เทากัน จะทําใหเกิดสี

ใหม 3 สี ไดแก  

สีแดงผสมกับสีเหลอืง  ไดสสีม  

สีแดง ผสมกบัสีนํ้าเงิน  ไดสีมวง 

สีเหลืองผสมกับสีนํ้าเงิน  ไดสีเขียว 

                สีข้ันที่ 3 คือ สีทีเ่กิดจากสีข้ันที่ 1 ผสมกบัสีข้ันที่ 2 ในอัตราสวนที่เทากัน จะไดสีอื่นๆอีก 

6  สี คือ 

                สีแดง ผสมกับสสีม  ไดสี สมแดง 

                สีแดง ผสมกับสีมวง  ไดสีมวงแดง 

                สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ไดสีเขียวเหลอืง (http://www.prc.ac.th, เขาถึงวันที่ 1 

สิงหาคม 2556) 

6.3 การผสมสี 

การผสมสีสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ 

1) การผสมสีแบบบวก (Additive Color Mixing) เปนการผสมสีของแสง โดยมีแมสี

พื้นฐานคือ สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน (Red Green and Blue) เมื่อทั้งสามสีผสมกันก็จะไดสีขาว เรา

เรียกการผสมสีแบบน้ีวา RGB Mode การผสมสีในลักษณะน้ีใชกับงานออกแบบที่มองเห็นสีจากการ

ผสมของแสง เชน จอคอมพิวเตอร จอโทรทัศน ดังน้ันจึงนําไปใชในการประเภท เว็บไซต รายการ

โทรทัศน เปนตน 

2) การผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) เปนการผสมสีของสีที่ตกกระทบ

วัตถุ โดยมีแมสีพื้นฐานคือ สีฟาแกมเขียว (Cyan) สีมวงแดง (Magenta) และสีเหลือง (Yellow) โดย

ทั้ง 3 สีน้ีถาผสมกันจะเปนสีดํา การผสมสีในลักษณะน้ีเรียกวา CMYK Mode ใชสําหรับงานออกแบบ

ประเภทสิ่งพิมพตางๆ (สมิทธ์ิ บุญชุติมา 2552: 3) 

6.4 อิทธิพลของสี 

หากจะกลาวถึงสีกับอิทธิพลที่มีตอการดําเนินชีวิตของมนุษยน้ัน เราจะแยกกันไมออก 

เมื่อสังคมและสิ่งแวดลอมย่ิงมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่มากข้ึน ความตองการในการใชสีก็จะย่ิงทวี

มากข้ึนเปนเงาตามตัว เพราะมนุษยไดตระหนักแลววา สีมีอิทธิพลตอความสุขในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ความเพลิดเพลินเจริญใจ และความรูสึกนึกคิดที่แตกตางกัน เชน สีขาว ใหความรูสึก

สะอาดตา บริสุทธ์ิ ตรงกันขามกับสีแดง ถาหากมีการใชความรูสึกที่จะไดรับ คือ ความรุนแรง ต่ืนเตน 

มีพลัง เปนตน ดวยเหตุผลเชนน้ี จึงทําใหใครหลายคนมีความสุขอยูกับการไดสัมผัสช่ืนชมไปกับแสงสี

อันงดงาม (โกสุม สายใจ 2540: 11-13) 

   ส
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สําหรับหนังสือสารคดีเลมน้ี จะนําเรื่องทฤษฎีสีมาใชในการออกแบบรูปเลมและการ

ถายภาพ เพื่อทําใหงานเกิดความนาสนใจ และทําใหผูอานเกิดอารมณ รวมไปถึงเกิดความประทับใจ

อีกดวย 

 

7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ชโลมใจ กลั่นรอด ทําวิจัยเรื่อง “ทะแยมอญ : วัฒนธรรมการดนตรีของชาวมอญชุมชน

บางกระด่ี” พบขอสรุปวา ทะแยมอญเปนการละเลนของชาวมอญที่มีการดนกลอนคํารองประกอบ

ดนตรี ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบโบราณ และรูปแบบใหม ในดานองคประกอบพบวาบทรองที่เปน

ภาษามอญโบราณ และคําบาลี ทําใหจํากัดผูชมอยูในกลุมชาวมอญผูสูงอายุเทาน้ัน สวนชาวมอญหนุม

สาวไมใหความสนใจ เน่ืองจากไมเขาใจภาษาในบทรอง จํานวนผูแสดงนอยลง เพราะขาดการสืบทอด 

ทําใหเพลงเกาจํานวนหน่ึงตองสูญไป ในปจจุบันการละเลนทะแยมอญไดกลายมาเปนการแสดงที่มีผู

จางวาน มีการประยุกตเพลงสมัยใหมเขาไปใชรอง มีทั้งเน้ือรองที่เปนภาษามอญ และภาษาไทย สวน

ดนตรีที่ใชบรรเลงเรียกวาวงโกรจยาม เปนการบรรเลงคลอไปกับเสียงของคนรอง เสียงของดนตรีมี

ลักษณะทุมตํ่า เพลงมีลักษณะเปนทํานองสั้นๆ มีการซ้ําทํานองในขณะที่เน้ือรองเปลี่ยนไป ดาน

ความสัมพันธกับดนตรีไทยพบวาโกรจยามมีพื้นฐานการผสมวง และการบรรเลงคลายวงเครื่องสาย

ไทย มกีารนําทํานองเพลงไทยบางเพลงไปใช สวนในดานเครื่องดนตรีมีการพัฒนารูปรางลักษณะของจ

ยามใหมีลักษณะเหมือนจะเขของไทย ทะแยมอญมีบทบาทตอชุมชนบางกระด่ี โดยทําหนาที่ใหความ

บันเทิงและขัดเกลาสังคม จากเน้ือรองที่แฝงไวดวยการอบรมสั่งสอนศีลธรรมจรรยา ขนบประเพณี 

และการเกี้ยวพาราสีของฝายชายและฝายหญิง การพัฒนาของทะแยมอญยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน 

และยังไมไดรับการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ซึ่งอาจมีผลตอการสูญสิ้นของวัฒนธรรมการดนตรี

มอญดานเครื่องสายแหลงสุดทายของชาวมอญในประเทศไทย (ชโลมใจ กลั่นรอด, ทะแยมอญ: 

วัฒนธรรมการดนตรีของชาวมอญชุมชนบางกระด่ี: วิทยานิพนธ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541) 

 

8. หนังสือท่ีเก่ียวของ 

“เรื่องมหัศจรรยธรรมดาของสามัญชน” โดย วีระศักด์ิ จันทรสงแสง สํานักพิมพบางนรา

ไดออกแบบรูปเลมที่มีขนาดนาสนใจ พกงาย สะดวก สามารถหยิบอานไดอยางสบาย 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 3 

การเกบ็ขอมูล 

“โครงการหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมการเลนทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี” 

ศึกษาและจัดทําสารคดีในรูปหนังสือเลม โดยนําแนวคิดทีส่รุปไวจากบทกอนหนามาประยุกตใชในการ

วางแนวคิดเน้ือหา และพัฒนาแนวคิดรูปเลมและภาพประกอบ โดยมีแหลงขอมูล วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล เครื่องมือที่ใชในการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 

1. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในการจัดทําโครงการในจุลนิพนธฉบับน้ีแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. แหลงขอมูลประเภทเอกสาร  

คนควาจากหนังสือประวัติศาสตร หนังสือทองเที่ยว หรือคูมือทองเที่ยว บทความตางๆ

ในสื่อสิ่งพิมพ วิทยานิพนธ เว็บไซตที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการละเลนทะแยมอญ และชุมชนบานมอญบาง

กระด่ีเพื่อบอกเลาประวัติศาสตรของชุมชน 

2. แหลงขอมูลประเภทบุคคล ไดมาจากการลงพื้นที่สัมภาษณ แบงเปน 2 กลุม ไดแก 

1) หัวหนาวงดนตร ี

2) ผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย นักดนตรี เด็กที่สนใจมาเรียน ครอบครัวของหัวหนาวง 

ประธานชุมชน คนในชุมชน และนักวิชาการที่สนใจและเช่ียวชาญในดานประวัติศาสตรมอญ และ

นักวิชาการดานดนตรใีนอุษาอาคเนย 

 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การเก็บขอมูลจากการสังเกตการณ โดยนําตัวเองเขาไปในสถานที่จริง คือ บานทะแย

มอญที่ชุมชนบานมอญบางกระด่ี และติดตามไปงานแสดงตางๆที่วาจางคณะหงสฟารามัญไปแสดง  

2. เอกสาร รวบรวมจากหอสมุดแหงชาติ หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร และหอสมุด

มหาวิทยาลัยตางๆ อาทิ หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรวังทาพระ  

3. การสัมภาษณแหลงขอมูล รวบรวมจากบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับวงทะแยมอญ 

เชน ผูกอต้ังวง นักดนตรี นักรอง และผูที่มีความเกี่ยวของทางออม เชน ครอบครัวนักดนตรี คนใน

ชุมชนมอญบางกระด่ี นักวิชาการ 

   ส
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3. กลุมเปาหมาย 

1. ผูสนใจเรื่องมอญ 

2. ผูสนใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม 

3. ผูสนใจสารคดี 

4. กลุมตัวอยาง 

สําหรับกลุมตัวอยางประเภทบุคคล ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดย

พิจารณาจากความเกี่ยวของกับวงดนตรีทะแยมอญทั้งทางตรงและทางออม และเปนผูมีความรู

เกี่ยวกับดนตรีทะแยมอญ หรือศิลปวัฒนธรรมมอญ รวมกับการเลือกกลุมตัวอยางแบบเทคนิคกอน

หิมะ (Snow ball technique) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นโดยประมาณ 16 คน ไดแก 

1. นายกัลยา ปุงบางกระด่ี หัวหนาวงดนตร ี

2. นักรองและนักดนตร ีจํานวน 3 คน ไดแก 

1) นายนะยัน สมบุญ 

2) นายสาย สาแหรกทอง 

3) นางบุนนาค จันทรเปลี่ยน 

3. นายปวีณ สาแหรกทอง เด็กที่สนใจมาเรียน  

4. ครอบครัวหัวหนาวง 

1) นางสาวลาวัลณ ปุงบางกระด่ี 

2) นายวิรัตน ปุงบางกระด่ี 

5. นายอนันต เลี้ยงบํารุง หัวหนาชุมชนหมูที่ 8 วัดบางกระด่ี 

6. คนในชุมชน 

1) นางบุบผา น่ิมตานี 

2) นางลําไย พุทธเครือ 

7. นางสาคร พรมเวียง คนมอญในชุมชนอื่น 

8. นักวิชาการ นักเขียนที่สนใจและเช่ียวชาญดานประวัติศาสตรมอญ  

1) รองศาสตราจารย สุภาภรณ จินดามณีโรจน 

2) นายองค บรรจุน 

9. นักวิชาการดานดนตรี โดยเฉพาะดนตรีในอุษาอาคเนย 

1) รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ปฎกรัชต 

2) ดร.มนัส แกวบูชา 

3) นายชัยวัฒน คุณสมบัติ นักดนตรีวงศิษยครูสุพจน โตสงา 

   ส
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สวนกลุมตัวอยางประเภทเอกสาร ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากความ

เกี่ยวของของเน้ือหา รวมกับความสามารถเขาถึงเน้ือหาเอกสารของผูศึกษา  
 

5. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

5.1 แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ใชเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ มีรายละเอียด ดังน้ี 

5.1.1ชุดคําถามสําหรับหัวหนาวงดนตร ี  

- ประวัติสวนตัวโดยสังเขป 

- ความเปนมาของทะแยมอญ 

- แรงบันดาลใจและระยะเวลาของการกอต้ังคณะหงสฟารามัญ 

- รูปแบบการเลนทะแยมอญ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องลักษณะการเลน การขับรอง เน้ือ

เพลง พิธีกรรมที่ตองประกอบกอนการเลน และการแตงกาย 

- เครื่องดนตรีที่ตองใชประกอบการเลน และวิธีการทําเครื่องดนตรี 

- ประสบการณ หรือความประทับใจครั้งสําคัญที่ไดจากการแสดง 

- สถานการณปจจุบัน เชน เรื่องของการปรับตัวของวงดนตรีเขากับกระแสความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม การถายทอดความรูใหแกเด็กๆชาวมอญ จํานวนงานในปจจุบัน และแนวโนม

ทะแยมอญในอนาคต 

5.1.2 ชุดคําถามสําหรับนักดนตร ี

- ประวัติสวนตัวโดยสังเขป 

- แรงบันดาลใจหรือเหตุปจจัยที่ทําใหสนใจเขามารวม 

- ระยะเวลาที่เลนดนตรีในวงหงสฟารามัญ 

- ความรูสึกที่ไดเปนสวนหน่ึงของวงหงสฟารามัญ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเลนทะแยมอญในอนาคต 

5.1.3 ชุดคําถามสําหรับเด็กที่สนใจมาเรียน 

- ประวัติสวนตัวโดยสังเขป 

- แรงบันดาลใจที่ทําใหสนใจมาเรียน 

- เรียนเครื่องดนตรีอะไร และคาดหวังจะไดเรียนรูอะไรจากการเรียน 

- เคยรูจักการละเลนทะแยมอญมากอนไหม และรูสึกอยางไรกับการเลนทะแยมอญ 

5.1.4 ชุดคําถามสําหรับครอบครัวหัวหนาวงดนตร ี

-  ประวัติสวนตัวโดยสังเขป 

- ความรูสึกและความผูกพันที่มีตอการละเลนทะแยมอญวงหงสฟารามัญ 

- ความภูมิใจที่มีบุพการีเปนหัวหนาวงดนตรีน้ี 

   ส
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5.1.5 ชุดคําถามสําหรับประธานและคนในชุมชน 

- ประวัติสวนตัวโดยสังเขป 

- ความรูสึกและความผูกพันที่มีตอการละเลนทะแยมอญวงหงสฟารามัญ 

- ความแตกตางของคณะหงสฟารามัญกับวงอื่นๆ และการเปลี่ยนแปลงของคณะหงสฟา

รามัญเมื่อเปรียบเทียบอดีต  

5.1.6 ชุดคําถามสําหรับนักวิชาการที่สนใจและเช่ียวชาญในดานประวัติศาสตรมอญ 

- ความสัมพันธของคนไทยกับคนมอญ 

5.1.7 ชุดคําถามสําหรับนักวิชาการดานดนตรี โดยเฉพาะดนตรีในอุษาอาคเนย 

- จุดเดนของวัฒนธรรมทางดนตรีมอญ 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับทะแยมอญและวงหงสฟารามัญ 

- อนาคตของทะแยมอญและดนตรีมอญ  

- ความสัมพันธระหวางดนตรีมอญกับดนตรีไทย โดยเฉพาะอิทธิพลทางดนตรีและการ

แสดงพื้นบาน  

- ความสัมพันธระหวางการแสดงดนตรีพื้นบานกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน สภาพทาง

วัฒนธรรมและสังคม  

5.1.8 ชุดคําถามสําหรับคนมอญในชุมชนอื่น 

- ประวัติโดยสังเขป 

- วงดนตรีทะแยมอญในชุมชน (ถาไมม)ี 

- ความคิดเห็นตอวงดนตรีทะแยมอญอื่นที่มาแสดงในชุมชน 

5.2 สมุดบันทึก 

5.3 กลองถายภาพ 

5.4 ปากกา 

5.5 เทปบันทึกเสียง 

 

6. การวิเคราะหขอมูล 

กอนจะวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาจะตรวจทาน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ

กอน เชน ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลกับแหลงเอกสาร ตรวจสอบความตรง

(Validity) ของขอมลู  

 

7. แนวคิดดานเน้ือหา   
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“โครงการหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมการเลนทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี” มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมา และการละเลนทะแยมอญของวงหงสฟารามัญ ตลอดจน

ความสัมพันธระหวางการเลนทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี  

การนําเสนอเน้ือหาจะใชรูปแบบการเขียนสารคดีทั่วไป บรรยายดวยภาษาที่เขาใจงาย 

โดยนําเสนอความสัมพันธระหวางการเลนทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี เปนประเด็นหลักใน

การนําเสนอ โดยมีแนวคิดเน้ือหาดังน้ี 

7.1 บทนํา   

เกริ่นเรื่อง กลาวถึงวิถีมอญ และเปดโลกทะแยมอญ 

7.2 เน้ือเรื่อง 

ดําเนินเรื่องแบบการบอกเลา ดวยภาษากึ่งทางการ เหมือนพูดคุยกับผูอาน โดยใช

หัวหนาวงดนตรี ผูที่เกี่ยวของ และผูเขียนเปนตัวดําเนินเรื่อง โดยจะกลาวถึง  

- วงหงสฟารามัญ 

- เครื่องดนตรีมอญ 

- เพลงมอญ 

- งานดนตรีมอญในปจจุบัน 

- อนาคตของดนตรีมอญ 

7.3 สรุป  

ช้ีใหเห็นวัฒนธรรมทางดนตรีของการละเลนทะแยมอญ คณะหงสฟารามัญที่ดํารงอยู

อยางสงางามทามกลางความเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของวงดนตรีใหเขากับกระแสความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สงผลใหอาจมีสีสันมากข้ึน หรือลดลงอยางไร 

7.4 แผนแทรก 

เปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่เกี่ยวกับมอญ เชน คําทักทาย เครื่องดนตรี เปนตน 
 

8. วิธีการออกแบบ 

1. นําเน้ือหาและแนวทางการออกแบบที่สรุปได มากําหนดโจทยการออกแบบ (Design 

Brief) เพื่อสรางกรอบความคิด กอนที่จะเขาสูข้ันตอนการออกแบบจัดหนา 

2. ทําตนแบบราง โดยเรียงเน้ือหาใสดัมมี่ (Dummy) เพื่อดูภาพรวมของหนังสือ 

3. จัดหนาพิมพ (Layout) ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4. นํางานออกแบบ (Artwork) ที่ไดเขาสูกระบวนการพิมพ และจัดทําเปนรูปเลม 
 

9. แนวคิดดานรูปเลม 

9.1 สี ใชโทนสีแดงเขม เพื่อใหรูสึกสนุกสนาน เราใจ และมีแรงดึงดูด  
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ภาพ 3 - 1 สีแดงที่ใชเปนสีหลักของงานเลม 

9.2 ภาพประกอบ จะใชภาพประกอบเปนภาพถายเพื่อใหผูอานเห็นภาพจริง และเอื้อใหภาพ

สามารถประกอบเรื่องราวที่เขียนไดมากข้ึน 

9.3 ตัวอักษร 

9.3.1 แบบอักษร 

- หัวเรื่อง หรือช่ือเรื่อง ใช TH Krub เปนตัวอักษรมีหัว มีนํ้าหนักเสนที่หนักแนน และ

สวยงาม ผูอานสามารถอานไดงาย อีกทั้งยังเปนฟอนตที่ไมมีคาใชจาย สามารถดาวนโหลดไดฟรีจาก 

www.f0nt.com ไมติดลิขสิทธ์ิ 

- คําโปรย ใช TH Sarabun New เน่ืองจากตัวอักษรที่มีหัวสามารถอานไดงาย ลายเสน

คมชัด เหมาะสําหรับเน้ือหายาวๆ 

- เน้ือหา ใช TH Sarabun New เน่ืองจากตัวอักษรที่มีหัวสามารถอานไดงาย ลายเสน

คมชัด เหมาะสําหรับเน้ือหายาวๆ 

หัวเร่ือง TH Krub 
เนื้อเร่ือง TH Sarabun New 

9.3.2 ขนาดตัวอักษร 

- หัวเรื่อง 26 point 

- คําโปรย 20 point 

- เน้ือหา 16 point 

9.4 คอลัมน 

จัด 1 คอลัมนในหนา เพื่อใหอานงาย เพราะเปนหนังสือขนาดเล็ก การจัดคอลัมนเดียว

ทําใหอานสะดวก เรียบรอย ดูแลวสบายตา 
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10. แบบแผนหนังสือเลม 

แบบแผนในการพิมพเลมหนังสือโครงการจัดทําหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรม “การเลน

ทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี” มีการกําหนดรายละเอียดการจัดทําดังน้ี 

10.1 ขนาดรูปเลมหนังสือ A5 กวาง 14.8 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร 

10.2 จํานวนหนา 120 หนา ข้ึนไป 

10.3 กระดาษ 

- ปก ใชกระดาษการดดาน 250 แกรม 

- หนาใน ใชกระดาษปอนด 80 แกรม 

10.4 พิมพ 4 สีทั้งเลม 

10.5 เขาเลมไสสันกาว 

10.6 ลักษณะตัวเลขจะใชเปนเลขอารบิก 

10.7 จัดเรียงตัวอักษรแบบชิดระยะขอบทั้งซายและขวา 

10.8 มีสัญลักษณเปนรูปซอมอญอยูกับเลขหนา 

10.9 ใชรูปหงสเปนลายเสนเวลาที่จบบท เน่ืองจากหงสเปนสัญลักษณและเปนสัตวศักด์ิสิทธ์ิ

ประจําชาติมอญ 

10.10 ใชการเปดแบบหนาคู หนาดานซายจะเปนภาพประกอบ สวนดานขวาจะเปนช่ือบท 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเพื่อจัดทํา “โครงการหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมการเลนทะแยมอญกับ

วิถีชาวมอญบางกระด่ี” จะนําเสนอผลจากการเก็บขอมูลตามประเด็นหลักที่จะศึกษา ซึ่งมาจากวิธีการ

การรวบรวมจากเอกสาร สัมภาษณ และสังเกตการณ  
 

1. ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมเอกสาร 

1.1 มอญบางกระด่ี 

ชุมชนบานมอญบางกระด่ี เปนชุมชนมอญขนาดใหญแหงหน่ึง ที่ยังสามารถรักษา

ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตด่ังที่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยปฏิบัติมา สําหรับลักษณะที่ต้ังของ

ชุมชนบานมอญบางกระด่ีจะคลายกับชุมชนมอญสวนใหญในเมืองไทย คือต้ังบานเรือนอยูริมนํ้าสอง

ฟากคลองสนามไชย หรือที่เรียกกันวา คลองบางกระด่ี โดยจัดแบงพื้นที่การปกครองออกเปนหมูที่ 2 

หมูที่ 8 และหมูที่ 9 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  

เดิมทีชาวมอญบานบางกระด่ีสวนใหญไมไดอพยพมาจากเมืองมอญโดยตรง แตคาดวา

อพยพมาจากชุมชนมอญในสมุทรสาคร เพื่อตองการมาหาแหลงทํามาหากินแหงใหมเปนการอพยพ

เพื่อหาหลักแหลงทํามาหากินแหงใหม เน่ืองจากถ่ินเดิมแออัด ขาดแคลนพื้นที่ทํากิน โดยมีหลักฐานที่

แสดงใหเห็นความเปนมา และความเกาแกของชุมชนมอญบางกระด่ี คือ สถาปตยกรรม และ

สิ่งกอสรางภายในวัดบางกระด่ี เชน เจดียทรงระฆังควํ่า พระพุทธรูป และความเช่ือมโยงทางดาน

สังคม และวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนวัดบางกระด่ี 

นอกจากน้ี ยังมีเรื่องของภาษา ระบบเครือญาติ และรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีของ

ชาวบานบางกระด่ี ที่แสดงความเปนมาอยางชัดเจน และมีความเหมือนกับชาวมอญ ที่จังหวัด

สมุทรสาครหลายประการ เชน ภาษาที่ใชจํานวนมาก ที่เปนศัพททองถ่ินยานน้ี ไมมีใชในทองถ่ินอื่น 

ไดแก กระตาด (กระเจี๊ยบเขียว) ฟาฮเจิด (ตลาด) เปนตน 

1.2 ทะแยมอญ 

“ทะแยมอญ" เปนคําที่คนไทยใชเรียกการละเลนของชาวมอญในประเทศไทย พระมหา

จรูญ จอกสมุทร ไดแสดงความคิดเห็นไวในวิทยานิพนธเลมหน่ึงวา คําวา “ทะแย” นาจะเปนคํา

ภาษาไทยที่เพี้ยนมาจากภาษามอญวา “แตะเหยห” แปลวา “รอง” แตคนมอญไมคอย
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นํามาใชเปนภาษาพูด ดังน้ัน แตะเหยห จึงคงปรากฏเปนภาษาเขียนเทาน้ัน แตถานําคํา “แตะเหยห” 

มาเทียบคําตอคําใหเปนภาษาไทยจะไดตรงกับคําวา “ทเยห” และคําวา “มอญ” ก็ตรงกับคําวา 

“หมนหรือโมน” จึงนาจะเปนไปไดที่คนไทยเรียกเพี้ยนจาก “แตะเหยหโมน” มาเปน “ทะแยมอญ” 

ดังที่เรียกกันในทุกวันน้ี 

ทะแยมอญเปนการละเลนที่ข้ึนหนาข้ึนตาของชาวมอญ มีลักษณะเปนเพลงปฏิพากย 

คลายการเลนลําตัด หรือเพลงฉอยของคนภาคกลาง คือ มีลักษณะทั้งรอง และรําสลับกันไป สามารถ

ใชเปนมหรสพไดทั้งในงานมงคลและอวมงคล เน้ือหาของคํารองจะแตกตางกันไปตามแตลักษณะงาน 

เชน งานศพก็จะรองพรรณนาประวัติ และคุณงามความดีของผูตาย งานแตงงานก็จะรองพรรณนา

ประวัติเจาบาวเจาสาว อบรมสั่งสอนการใชชีวิตคู อวยพรคูบาวสาว จากน้ันจึงเปนการรองเกี้ยวพา

ราสีกันของผูแสดงฝายชายและหญิง ฝายชายจะเปนผูรองต้ังกระทูนําข้ึนกอน แลวฝายหญิงก็จะรอง

แกกระทูพรอมกับรายรําประกอบ 

สวนบทรองน้ัน เดิมทีเปนภาษามอญลวน ๆ รองโตตอบกันดวยปฏิภาณ ซึ่งผูรองจะถาม

เรื่องราวจากเจาภาพ แลวนํามาแตงเน้ือรองสด ๆ ใหเขากับลักษณะงาน แตปจจุบันเปลี่ยนเปนการจํา

เน้ือตอ ๆ กันมา มีการนําภาษาไทยเขามาปน และใชกับทํานองเพลงสมัยใหม เครื่องดนตรีที่ใช

เรียกวา “โกรจยาม” หมายถึง เครื่องสาย คือ ใชเครื่องดนตรีประเภทสายเปนหลัก ประกอบดวยโกร 

(ซอมอญ) จยาม (จะเขมอญ) อะโลด (ขลุยมอญ) ปุงตัง (เปงมาง) และหะเด หรือคะเด (ฉ่ิง) 
 

2. ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการณ 

2.1 นายกัลยา ปุงบางกระด่ี 

1) ขอมูลดานบุคลิกภาพ และอุปนิสัย พบวาลุงกัลยา เปนคนราเริง ใจดี พูดเกง มีมนุษย

สัมพันธที่ดี ชอบเลนดนตรีในยามวาง 

2) ขอมูลทางกายภาพ เปนคนรางทวม ผิวสีคล้ํา   

3) ขอมูลสภาพแวดลอมดานที่อยูอาศัย เปนบานสองช้ัน ใตถุนยกสูง ซึ่งสมาชิกภายใน

บานลุงกัลยามีประมาณ 5 คน คือ ลุงกัลยา ลูกสาวคนเล็ก และหลานชายจํานวน 3 คน  

4) ความสัมพันธของลุงกัลยากับบุคคลแวดลอมอื่น ๆ การยอมรับจากสังคมรอบขาง 

พบวาลุงกัลยาเปนที่รูจักและนับถือของคนในชุมชน เวลาเดินไปไหนในชุมชนมักจะมีแตคนทักทาย 

และยกมือข้ึนไหวเขาดวยความเคารพ 

 

3. ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 

3.1 ความเปนมาทะแยมอญ 
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แมความเปนมาของทะแยมอญจะยังไมมีหลักฐานที่เปนเอกสารแนชัด แตจากการ

สัมภาษณนายกัลยา ปุงบางกระด่ี หรือลุงกัลยา อายุ 70 ป มีตําแหนงหัวหนาวงดนตรี พอจะกลาวได

วาทะแยมอญไมใชการละเลนที่คณะหงสฟารามัญคิดข้ึนมากันเอง แตเปนการละเลนที่มีมาเปนรอยป 

ช่ัวอายุคน ซึ่งในอดีตจะมีทุกหมูบานมอญ 

3.2 แรงบันดาลใจในการกอต้ังวง และนักดนตรีเขารวมวง 

นายกัลยา ปุงบางกระด่ี เลาวา คณะหงสฟารามัญกอต้ังข้ึนในป 2526 โดยนายกัลยา ปุ

งบางกระด่ี และนายจําเรียน แจงสวาง ซึ่งปจจุบันถึงแกกรรม ดวยดวงใจที่สนใจและรักในดนตรีมอญ

เปนพิเศษของคุณลุงทั้งสองทาน จึงทําใหเกิดการกอต้ังคณะหงสฟารามัญ อีกทั้งยังไดรับแนวคิดมา

จากคณะลิเก ที่เขามักจะมีช่ือเรียกคณะเปนของตนเอง แตทะแยมอญยังไมมีช่ือคณะ ตนจึงอยากใหมี

บางและรวมกันคิดช่ือคณะข้ึนมา 

สําหรับช่ือคณะ “หงสฟารามัญ” มาจาก คําวา “หงส” อันเปนสัตวประจําชาติมอญ 

และเนนยํ้าอีกดวยคําวา “รามัญ” ที่มีความหมายวามอญ  

สวนนายนะยัน สมบุญ หรือลุงดวด อายุ 74 ป มีตําแหนงเปนนักดนตรี เลนซอสามสาย

มอญ เลาวา ตนรูจักวงหงสฟารามัญมากอนอยูแลว แตกอนจะมาเขารวมเปนสมาชิก ตนเลนประจํา

อยูที่วงมโหรีวงหน่ึง ซึ่งสมาชิกภายในวงสวนมากจะเปนผูใหญ ทําใหภายหลังตางก็ตองเขาสูวัยชรา

ภาพ และบางคนถึงกับเสียชีวิต ลุงนะยันจึงขอถอนตัว และเขามาเปนสมาชิกที่วงหงสฟารามัญแทน

ประมาณ 20 กวาปไดแลว  

นายสาย สาแหรกทอง หรือลุงสาย อายุ 78 ป มีตําแหนงเปนนักดนตรี เลนกลอง ฉ่ิง 

และกรับ เลาวา กอนหนาน้ีตนเปนเทศกิจ สวนการเลนทะแยมอญเปรียบเสมือนกิจกรรมยามวาง แต

หลังจากเกษียณก็มาเขารวมวงอยางเต็มตัว มีงานที่ไหนก็จะไปดวยในทุกที่ ซึ่งตนรูสึกภูมิใจที่สามารถ

เปนสวนหน่ึงของวง และชวยรักษาวัฒนธรรมมอญด้ังเดิมเอาไวได 

ดานนางบุนนาค จันทรเปลี่ยน หรือปานาค อายุ 60 ป มีตําแหนงเปนนักรอง บอกวา 

ตนมีความสนใจในการรองเพลงเปนทุนเดิมอยูแลว และในป 2550 คณะหงสฟารามัญกําลังขาด

นักรองฝายหญิง หัวหนาวงดนตรีจึงมาเชิญชวนใหเขามารวมวงดวย ปานาคจึงรีบตอบรับคําเชิญชวน 

เพราะตนรูจักกับสมาชิกในวงมากอนหนาน้ีแลว อีกทั้งยังใฝฝนวาเมื่อไหรจะเปนไดอยางศิลปนในคณะ

หงสฟารามัญ 

3.3 รูปแบบการเลน 

นายกัลยา ปุงบางกระด่ี เลาวา การแสดงทุกครั้งจะเริ่มตนจากการไหวครู ซึ่งของเซนไหว

จะประกอบไปดวย บุหรี่ 1 ซอง เหลา 1 ขวด ดอกไมธูปเทียน นํ้าขันหน่ึงเพื่อทํานํ้ามนต และคาครู 

12 บาท เพื่อสงผลบุญกุศลและตอบแทนครูบาอาจารยที่พร่ําสอนฝกฝนมา ตามอุปนิสัยคนมอญที่เปน

คนออนนอม และรักในศาสนา  
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จากน้ันจะเปดฉากดวยการโหมโรงเปนเพลงบรรเลงไมเกิน 3 เพลง พอเลนจบจะเริ่ม

ทักทายผูชมที่มาน่ังดู และตอดวยการขับรองเพลประจําวง จึงจะเขาสูการขับรองโตตอบระหวางหญิง

และชาย ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 คู โดยใชระยะเวลาตอเพลงประมาณ 30 นาที และหากฝายหญิงเปนคน

รองข้ึน ฝายชายก็จะเปนคนรองแกตาม  

หลังจากนักรองคูที่หน่ึงรองจนจบบทรอง จะมีการแทรกบทสรอย ซึ่งเปนบทรองสั้น ๆ  ที่

มีจังหวะกระชับ และเราใจ เพื่อเปนสัญญาณบอกใหนักรองคูที่สองเตรียมตัวข้ึนรองตอ 

สําหรับเครื่องแตงกาย ไมวางานที่ไปแสดงจะเปนงานมงคล หรืออวมงคล เสื้อผาของ

คณะผูแสดงจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งสิ้น ผูชายจะนุงผาลอยชาย สวมใสเสื้อคอกลมลายดอก และมี

ผาสไบมอญลายปกของชาวบางกระด่ีไวคลองไหล หรือที่เรียกวา “หยาดหะเริมโตะ” สวนบนใบหนา

จะแตงเติมดวยแปง หรือที่เรียกวาการ “ปะกระแจะ”และมีการนําดอกไมมาทัดห ู

ผูหญิงจะนุงผานุงยาวถึงขอเทา สวมใสเสื้อเขารูปรัดเอว และมีผาสไบมอญ หรือ “หะเริม

โตะ” คลองคอ สวนทรงผมจะเกลาเปนมวย และประดับดวยเครื่องประดับผม หรือที่เรียกวา “แหมะ

แควปากซก” 

3.4 เครื่องดนตรีที่ตองใชประกอบการเลน 

นายกัลยา ปุงบางกระด่ี บอกวา เครื่องดนตรีหลักที่ตองใชในการเลนทะแยมอญ มี

ทั้งหมด 5 ช้ิน คือ ซอสามสายมอญ (โกร) ขลุยมอญ (อะโลด) กลองเปงมาง (ปุงตัง) จะเข (จยาม) 

และฉ่ิง (คะเด) ซึ่งเครื่องดนตรีในวงสวนใหญ ตนจะเปนคนประดิษฐข้ึนมาเองอีกดวย เริ่มต้ังแตวิธีการ

หาไมที่จะนํามาทําเครื่องดนตรี ลุงกัลยาก็จะเปนคนคัดเลือกเอง เพราะไมแตละชนิดจะมีคุณสมบัติที่

แตกตางกันไป และจะทําใหเสียงแตกตางกันไปตามลําดับ 

ลักษณะของเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรี จะมีความสัมพันธกับเครื่องดนตรีของไทยและ

ตะวันตก อยางเชน จะเขเปนเครื่องดนตรีไทย แตเวลานํามาเลนในทะแยมอญจะใสเปนทํานองมอญ 

หรือจะเปนขลุยมอญที่มีรูปรางลักษณะคลายกับขลุยไทย แตแตกตางกันตรงชวงเสียงของขลุยมอญจะ

ตํ่ากวาขลุยไทยอยู 3 ระดับ 

ดานรองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ปฎกรชัต อาจารยประจําสาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัย

ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เลาวา ซอสามสายมอญ ไดรับอิทธิพลมาจากตะวันตก คือ เชลโล 

ซึ่งซอฝรั่งน้ีเขามาอยูในวัฒนธรรมของมอญมาเปนเวลานานมากแลว โดยมีความแตกตางอยูบริเวณหัว

ซอที่มีขนาดใหญ  

สวนดร.มนัส แกวบูชา” อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร สาขา

การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา และเปนผูทรงคุณวุฒิ คณะศิลปกรรมศาสตร 

สาขาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา อธิบายถึงเรื่องขลุยมอญ หรืออะโลด วามีหนาตาคลาย
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กับขลุยไทย เพียงแตสั้นกวา และเปนขลุยที่มีระดับเสียงที่ตํ่า รวมถึงจํานวนรูบนตัวขลุยอะโลดแตละ

เลาอาจจะมีจํานวนรูไมเทากัน มีต้ังแต 4-6 รู และบางเลาอาจมีเทากับขลุยไทย คือ มี 7 รู 

นอกจากน้ี ขลุยอะโลดยังมีความพิเศษตรงบริเวณรูปากนกแกวที่ตองออกแบบความยาว

สัดสวนมาอยางเฉพาะ ย่ิงรูปากนกแกวตํ่ามากเทาใด ระดับเสียงของขลุยก็จะตํ่ามากเทาน้ัน 

3.5 สถานการณปจจุบัน 

นายกัลยา ปุงบางกระด่ี เลาวา ในอดีตทะแยมอญเปนการละเลนอยางหน่ึง เพื่อสราง

ความบันเทิง ความสนุกสนาน และความสามัคคีภายในหมูบาน เมื่อกาลเวลาผานพนไป การเลน

ทะแยมอญตามหมูบานก็เหลือนอยลง จึงทําใหจากการละเลนเพื่อความสนุกสนานก็ไดแปรเปลีย่นเปน

งานจางตามวาระโอกาสตาง ๆ ทั้งมงคลและอวมงคล จึงจําเปนตองมีการจัดรูปแบบของเน้ือเพลงให

เขากับงานน้ัน ๆ เชน งานแตงงาน เน้ือเพลงจะเกี่ยวกับประวัติบาวสาว สั่งสอนเรื่องการใชชีวิตคูและ

การครองเรือน  หรือจะเปนงานศพ ก็จะกลาวถึงประวัติและคุณงามความดีของผูตาย เปนตน 

นอกจากน้ี ในปจจุบันคณะหงสฟารามัญ ยังตองปรับตัวในเรื่องของทํานองและภาษาที่

ใช เพราะในอดีตทํานองและเน้ือเพลงจะเปนภาษามอญลวน ๆ แตปจจุบันตองมีการผสมผสานกัน

ระหวางทํานองมอญกับทํานองไทย เน้ือเพลงมอญกับเน้ือเพลงไทย โดยมีตัวกําหนด คือเจาภาพงาน 

และผูชมสวนใหญวาเปนคนสัญชาติใดมากกวากัน 

นายกัลยา เลาตอวา จํานวนงานจางในปจจุบัน มีจํานวนเพิ่มข้ึนมาก ซึ่งลุงกัลยาเช่ือวา

เปนเพราะเหลือเพียงวงเดียวในประเทศไทย ทําใหเวลาชุมชนมอญที่อื่นมีงานก็ตองมาจางคณะหงสฟา

รามัญไปแสดง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานตกับออกพรรษา จะเปนชวงที่งานเยอะที่สุด ทั้งน้ีถึงจะมี

งานเพิ่มมากข้ึน แตรายไดจากการเลนทะแยมอญ ลุงกัลยาบอกวาไมเพียงพอที่จะใชจุนเจือชีวิต 

อยางไรก็ดี ทุกวันน้ีลุงกัลยายังมีบุตรหลานคอยเลี้ยงดูในชีวิตประจําวัน และคอยดูแลคาใชจายสวนตัว

ในแตละเดือน 

สวนเรื่องของการถายทอดความรูวิชา ลุงกัลยาบอกวา หากใครสนใจมาเรียน ตนไมคิด

คาใชจายใด ๆ เน่ืองจากตองการมอบใหเปนวิทยาทาน เพื่อใหเด็กชวยกันสืบสานใหทะแยมอญคงอยู

ตอไป 

3.6 อนาคตดนตรีมอญ และทะแยมอญ 

นายกัลยา ปุงบางกระด่ี บอกวา ตอนน้ีตนไดแตสงสัยวาทุกอยางจะเปนเชนไร ถาตนไม

อยูสักคนหน่ึง ไมสามารถใหคําตอบอะไรได อยางเชนคนใกลชิด ไมวาจะบุตรหรือหลานก็ไมสนใจที่จะ

สืบสานตอ หรือจะเปนเด็ก ๆ ที่มาเรียน เมื่อมาฝกหัดจนใกลความสําเร็จก็มักจะขาดหายไป ดวย

เหตุผลไมมีเวลา  

นางสาวลาวัลณ ปุงบางกระด่ี หรือ“โทเร” บุตรสาวของหัวหนาวงดนตรี ยืนยันวาจะไม

สืบทอดทะแยมอญ เพราะตนเลนไมเปน แมวาจะเคยลองฝกอยูบาง แตก็ไมเปนผลสําเร็จ อีกทั้งตนยัง
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มีอุปนิสัยไมกลาแสดงออกรวมอยูดวย จึงทําใหไมสามารถเลนทะแยมอญไดตามบิดา ทวาภายในใจจะ

มีความรูสึกภูมิใจและผูกพันกับคณะหงสฟารามัญอยูมาก   

นายวิรัตน ปุงบางกระด่ี หรือ“เอ็ม” หลานชายของหัวหนาวงดนตรี บอกวา ตนอยาก

ชวยปูสืบสานทะแยมอญใหอยูตอไป และตนคิดวาตัวเองสามารถทําได ปจจุบันเอ็มก็มีฝกเลนดนตรีอยู

เหมือนกัน เชน ซอดวง และขลุย   

สวนนางบุนนาค จันทรเปลี่ยน กลาววา อนาคตของทะแยมอญอาจจะริบหรี่อยูบาง 

อยางไรก็ดี ตนและคนในวงก็จะทําใหดีและเต็มทีท่ี่สุดกับเวลาที่เหลือนอย  

นายนะยัน สมบุญ บอกวา ตองอนุรักษตอไปใหได โดยเริ่มตนจากหมั่นสอนลูกสอน

หลานใหรูจักทะแยมอญ เพราะทะแยมอญก็เปรียบเสมือนสัญลักษณของคนมอญโดยแทจริง และใน

ขณะเดียวกันก็ตองรีบสะสมคนใหมากที่สุด เพื่อที่จะมาสืบทอด เพราะเวลาขางหนาทุกคนก็จะตอง

ตาย ซึ่งจะไมสามารถนําทะแยมอญติดตัวไปไดดวย  

นายสาย สาแหรกทอง เช่ือวาจะมีคนมาสืบสาน ตนบอกกับหัวหนาวงดนตรีเสมอวาให

ฝกสอนและมอบวิชาความรูแกเด็กเอาไวใหเยอะที่สุด เพราะเด็กสมัยน้ีแทบจะไมมีใครสนใจทะแย

มอญ แตอีกมุมหน่ึงตนก็คิดวาหมดรุนของตนแลว ทะแยมอญก็คงเหลือเพียงแคความทรงจํา 

ดานรองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ปฎกรัชต กลาววา ในอนาคตทะแยมอญจะเหลือ

เพียงแตช่ือ เน่ืองจากคนบริโภคนอยลง และคานิยมในการมองจากคนสวนใหญน้ัน เปนเพียงสิ่งของที่

ถูกเก็บรักษาไวเฉพาะพื้นที่ เชน พิพิธภัณฑดนตรี หรือรูจักกันในวงจํากัด ซึ่งจะแตกตางจากเพลง

ประเภทอื่น ๆ เชน แจส และแร็ปที่จะปรากฏเน้ือเพลงใหเห็นอยางมากมาย แตทะแยมอญนานครั้ง

ผูคนจะไดพบเห็น และก็จะไมใหความสําคัญ ทั้งน้ีอาจกลาวไดวาเปนธรรมชาติของวัฒนธรรมพื้นบาน 

3.7 ทัศนคติของคนในชุมชนและตางชุมชนที่มีตอคณะหงสฟารามัญ  

นายอนันต เลี้ยงบํารุง หัวหนาชุมชนหมูที่ 8 วัดบางกระด่ี กลาวา ตนรูจักและเห็นทะแย

มอญมาต้ังแตเด็ก เพราะมีพื้นเพเปนคนบางกระด่ี ไมวางานไหน ๆ หงส ฟารามัญก็จะข้ึนแสดงตลอด 

จนถึงปจจุบันหงสฟารามัญก็ยังเลนเหมือนที่ผานมา มีเปลี่ยนแคนักรองและนักดนตรีบางคน เพราะ

เสียชีวิตกัน ซึ่งทั้งหมดน้ีก็เปนความผูกพันและความนาภูมิใจที่ชุมชนเรายังมีทะแยมอญเหลืออยู 

นางลําไย พุทธเครือ ชาวบานผูอยูอาศัยในชุมชนมาต้ังแตเกิด เลาวา คนในชุมชนลวน

ชอบหงสฟารามัญกันทั้งน้ัน เพราะปจจุบันทะแยมอญเหลือแตคณะหงสฟารามัญเพียงวงเดียว ดังน้ัน 

เวลาที่บางกระด่ีมีงาน หรือเทศกาลอะไรก็ตาม หงสฟารามัญก็จะมารวมแสดงตลอด แมแตใน

ชีวิตประจําวันอยางการกลอมลูกหลานนอน คนในบางก็นิยมนําเพลงของทะแยมอญมาใช ซึ่งทั้งหมด

น้ีชวยกอใหเกิดเปนความผูกพันระหวางทะแยมอญกับคนในบางกระด่ี 

ดานนางบุบผา น่ิมตานี เพื่อนบานใกลเคียงลุงกัลยา บอกวา หงสฟารามัญเปนวงที่อยูคู

บางกระด่ีมานานมาก และเวลามีงานตาง ๆ อยางสงกรานตที่เปนงานใหญประจําป ก็จะมีทั้งทะแย
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มอญ และบอนสะบา หงสฟารามัญก็จะมาเลนตลอด หรืองานอื่น ๆ เชน งานแตง และงานบวช ซึ่งมัน

ก็ชวยใหเราสามัคคีและทําใหคนในบางผูกพันกัน รวมถึงตัวปาก็รูสึกผูกพันไปดวย 

สวนนางสาคร พรมเวียง ชาวมอญเกาะเกร็ด เลาวาที่เกาะเกร็ดไมมีการเลนทะแยมอญ

เหลืออยูแลว จะมีก็เพียงแตที่บางกระด่ีเพียงที่เดียวและเปนวงสุดทาย ในทุกวันที่ 15 เมษายน หรือ

ชวงเทศกาลสงกรานตคณะหงสฟารามัญก็จะมาเลนที่น่ีเสมอเหมือนผูกขาดกันไป ซึ่งจะสนุกมาก มีทั้ง

คนมอญ คนไทย และนักทองเที่ยวมาน่ังดูน่ังชมกันเต็มไปหมด 

3.8 ทะแยมอญกับการสืบทอด 

นายปวีณ สาแหรกทอง หรือ“ท็อป” อายุ 19 ป เลาถึงสาเหตุที่สนใจมาเรียนกับลุงวา 

ตนสนใจในทะแยมอญ และดวยความที่เปนคนบางกระด่ี ซึ่งสังคมของคนในบางก็ไมไดกวางขวาง จะ

รูจักกันแคคนในบางเทาน้ัน ประกอบกับตนก็ไมไดคิดที่ไปเรียนขางนอกอยูแลว เพราะไมคอยรูจัก

สถานที่ จึงทําใหตัดสินใจเรียนกับลุงกัลยา ทั้งน้ี ท็อปไมไดคาดหวังอะไรจากการเรียนมากนัก 

นอกจากตองการจะอนุรักษไว เพราะตนเช่ือวาอนาคตทะแยมอญคงไมมีเหลืออีกแลว และที่สําคัญ

อนาคต เขาวางแผนที่จะเขารวมวงกับหงสฟารามัญอยางแนนอนหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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บทที่ 5 

การผลิตช้ินงาน 

โครงการจัดทําหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมการเลนทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบาง

กระด่ี แบงข้ันตอนการผลิตช้ินงานออกเปน 3 สวน คือ 1) เน้ือเรื่อง 2) การจัดหนา และ 3) การตรวจ

แกและตกแตงตนฉบับ 

 

1. เน้ือหา 

จากที่ไดทําการลงพื้นทีเ่กบ็ขอมลู รวมถึงการเกบ็รวมขอมูลจากเอกสาร และวารสาร

ตางๆ นํามาเขียนเปนเน้ือเรือ่งไดดังน้ี 

 

เปดมานทะแยมอญ 

กลิ่นไอแหงความสุขที่อบอวลอยูรอบพื้นที่เล็กๆในชุมชนบางกระด่ี เขตบางขุนเทียน จ.

กรุงเทพมหานครมีที่มาจากนักรองชายหญิงไมกี่คนที่กําลังรองเพลงเกี้ยวพาราสีกัน  ทามกลางเสียง

เครื่องดนตรีขานรับขับคลอ กอเกิดเปนจังหวะรื่นเริงสนุกสนาน  

 “ทะแยมอญ”มีมนตขลังเสมอ หลังจากเริ่มเลนไปเพียงไมนาน เสียงเพลง เสียงดนตรีก็

รายมนต สะกดผูเฒาผูแก หนุมสาวสายเลือดรามัญใหออกมารายรําเพลิดเพลินไปกับการขับกลอม

ของเหลาศิลปนพื้นบาน 

ทุกวงหนามีรอยย้ิม โดยเฉพาะผูเฒาที่เสียงเพลงนําพาพวกเขาเดินทางกลับไปสู “วิถี

มอญ” และ “ความเปนมอญ”ที่กําลังจะสูญหายเลือนลางไปตามกาลเวลาที่ผันผาน 

กวา 150 ปแลวที่บรรพบุรุษของชาวมอญบางกระด่ีอพยพมาต้ังถ่ินฐานอยูที่ชุมชนแหงน้ี   

ความโดดเดนของ“ชุมชนมอญบางกระด่ี”มิไดอยูที่ความเกาแกของชุมชนเทาน้ัน หากยังมีฐานะเปน

ชุมชนที่มีชาวไทยเช้ือสายมอญอาศัยอยูมากถึง 3,000 คน  

แมจะเผชิญปญหาเชนเดียวกับชาวมอญในชุมชนอื่นที่ยากจะรักษาและสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมใหคงอยูทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง หากชาวมอญบางกระด่ีเปน

ชุมชนมอญแหงเดียวในประเทศไทยที่ยังคงสืบทอดศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีที่ข้ึนหนาข้ึนตาของชาว

มอญอยาง“ทะแยมอญ”ไวไดอยางนาภาคภูม ิ
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ตามขอมูลหนังสือเรื่องเลาพมารามัญ ของส.พลายนอย ไดกลาวไววา “ทะแยมอญ” เปน

คําที่คนไทยใชเรียกการละเลนของชาวมอญในประเทศไทย ซึ่งคาดวาเพี้ยนมาจากภาษาเขียนของ

มอญวา “แตะเหยห” มีความหมายวา “รอง” และคําวา “มอญ” ที่ตรงกับคําวา “หมนหรือโมน” จึง

นาจะเปนไปไดที่คนไทยเรียกเพี้ยนจาก “แตะเหยหโมน” มาเปน “ทะแยมอญ” ดังที่เรียกกันในทุก

วันน้ี  

“ลุงกัลยา ปุงบางกระด่ี” หรือ “ลุงกัลยา” หัวหนาวงดนตรีทะแยมอญ คณะหงสฟา

รามัญ เลาวา รูปแบบและลักษณะการเลนทะแยมอญจะเปนเพลงปฏิพากยคลายการเลนลําตัด หรือ

เพลงฉอยของคนภาคกลาง คือ นักรองจะรองและรําสลับกันไป ใชเปนมหรสพทั้งในงานมงคลและ

อวมงคลของชาวมอญ โดยเน้ือหาคํารองจะแตกตางกันไปตามแตลักษณะงาน เชน ถาวงทะแยมอญไป

เลนงานบวช เน้ือหาเพลงก็จะเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก เพื่อใหคนที่บวชและผูชมสามารถนํา

หลักธรรมตางๆจากชาดกไปใชในชีวิตประจําวัน สวนงานอวมงคล เน้ือเพลงก็จะกลาถึงประวัติของ

ผูเสียชีวิต คุณงามความดี และใหแงคิดในเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา  

สวนเครื่องดนตรีที่ใชในการเลนทะแยมอญ สวนใหญจะเรียกวา “โกรจยาม” หรือ 

“เครื่องสาย” เพราะเปนเครื่องดนตรีหลักของวง โดยประกอบดวยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ไดแก “โกร” 

(ซอมอญ), “จยาม” (จะเขมอญ), “อะโลด” (ขลุยมอญ), “ปุงตัง” (เปงมาง) และ “หะเด” หรือ “คะ

เด” (ฉ่ิง)  

ดวยลักษณะดังกลาวทําใหทะแยมอญถูกจัดใหอยูในดนตรีประเภทวงมโหรี  โดย  

“รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ปฎกรัชต” อาจารยประจําสาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดลอธิบายไววา ในทางวิชาการสามารถแบงดนตรีมอญเปน 2 กลุม กลุมแรก คือ “ป

พาทยมอญ” ซึ่งตามคานิยมจะปรากฏแตในงานศพ แตในความเปนจริงชาวมอญจะใชปพาทยในทุก

โอกาส เชน การทําบุญบาน เปนตน และกลุมหลัง คือ ดนตรีมอญที่เปนวงมโหรี หรือบางครั้งก็

เรียกวา “วงมโหรีรามัญ” ซึ่งทะแยมอญจัดอยูในกลุมน้ี เพราะมีลักษณะเปนวงดนตรีที่ชาวมอญทั่วไป

ใชเลนและรําประกอบการขับรอง โดยนิยมเลนกันเฉพาะที่ เชน วัดบานไร จ.สมุทรสาคร และบาง

กระด่ี จ.กรุงเทพมหานคร  

“ทะแยมอญจึงเปนเรื่องของวัฒนธรรมดานดนตรีของชาวมอญ ซึ่งถือเปนของดีและ

งดงาม มีอัตลักษณเฉพาะของแตละทองถ่ิน” นักวิชาการทางดนตรีกลาวทิ้งทาย 

ดาน “ชัยวัฒน คุณสมบัติ” นักดนตรีวงศิษยครูสุพจน โตสงา ไดอธิบายเพิ่มเติมเรื่องป

พาทยมอญวา มีลักษณะคลายกับวงปพาทยไทย โดยประกอบไปดวยฆองมอญวงใหญ ฆองมอญวงเล็ก 

ระนาดทุม ระนาดเอก ปมอญ ตะโพนมอญ และเปงมาง ซึ่งปจจุบันการเลนปพาทยงานศพถือวาหา

ชมไดยากข้ึนเชนกัน เพราะเหลือเพียง 2 วัดเทาน้ันที่มีการเลน คือวัดเทพศิรินทราวาส และวัดไตร

มิตรวิทยาราม 
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 เสนหของทะแยมอญไมเพียงแตสรางความสุข สนุกสนาน เสริมบรรยากาศในงานรื่นเริง 

หรือปลอบพรอมใหแงคิด เพื่อคลายทุกขโศกในงานศพเทาน้ัน หากยังแทรกซึมแฝงอยูในวิถี

ชีวิตประจําวันของชาวมอญอีกดวย 

“ลําไย พุทธเครือ” ซึ่งอาศัยอยูทีบ่างกระด่ีมาต้ังแตเกิด ปจจุบันอายุ 57 ป เลาวา ทะแย

มอญมีความสัมพันธกับคนมอญในชุมชนต้ังแตเกิดจนตาย นอกจากจะนําเพลงทะแยมอญมารอง มา

เลนแลว พอแมปูยาตายายยังใชรองกลอมลูกหลานใหนอนหลับอีกดวย จึงไมแนแปลกใจที่ยามใดมี

งานใหญของชุมชน วงดนตรีทะแยมอญจะเปนมหรสพหน่ึงที่ขาดไมได  

 ภายใตเสียงเพลง และทวงทํานองดนตรีจึงมีวิถีชีวิต และตัวตนของคนมอญทาบทับ

ปรากฏอยู 

ทะแยมอญสําหรับพวกเขาแลวจึงไมใชแควงดนตรี หากเปนสมบัติล้ําคาที่พวกเขา

ภาคภูมิใจและเต็มใจใหบุคคลภายนอกชุมชนไดรูจัก 

เมื่อใดที่รูจักทะแยมอญ  เมื่อน้ันจะรูจักคนมอญ... 

 

หงสฟารามัญ 

สําหรับชาวมอญ “หงส” มีความหมายในฐานะสัตวประจําชาติ  

ดังน้ันเมื่อกัลยา ปุงบางกระด่ีกอต้ังวงทะแยมอญข้ึนเมื่อ 30 กวาปกอน ช่ือแรกที่ผุดข้ึน

ในหวงความคิด จึงเปน “หงสฟารามัญ”  

“หงสฟารามัญ” ที่ใครตางกลาวกันในวันน้ีวาเปน “วงทะแยมอญสุดทายของไทย” 

 

วันวาน 

 กัลยา ปุงบางกระด่ี ชายวัย 71 ป หัวหนาวงดนตรีทะแยมอญคณะหงสฟารามัญยอน

ระลึกถึงจุดกําเนิดของวงหงสฟารามัญวา เริ่มแรกไมไดคิดไปไกลถึงการกอต้ังวงดนตรี เพียงแตดวยใจ

ที่รักชอบดนตรี จึงรวมตัวกันเลนดนตรีตามบานที่มีงานรื่นเริงเทาน้ัน  

“ ในระยะแรกเลนเปนงานอดิเรกเพื่อผอนคลายหลังเหน็ดเหน่ือยจากการทํางาน ไมได

ต้ังใจยึดเปนอาชีพหลัก เพราะตอนน้ันทํางานอยูการไฟฟานครหลวงยานนาวา เวลาบานไหนมีงาน 

เราก็จะเอาเครื่องสายคนละช้ินติดตัวมาเลนที่บานหลังน้ัน หรือเวลาตกเย็น หลังเลิกงานก็จะมารวมตัว

เลนดนตรีกัน” 

หลังจากน้ันเปนเวลาเกือบ 10 ป ผูเฒาผูแกในวงดนตรีทะแยมอญ ก็ทยอยเสียชีวิตกันจน

เกือบหมด     แตดวยหัวใจที่ยังรักดนตรีไมเสื่อมคลาย ทําใหกัลยาและเพื่อนรักนักรอง อยางจําเรียน 

แจงสวาง (ปจจุบันถึงแกกรรมแลว) ตัดสินใจกอต้ังวงทะแยมอญ “คณะหงสฟารามัญ” ข้ึนในป 2526  

   ส
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“ตอนน้ันคิดวาลิเกเขายังมีช่ือเรียกคณะ มีแตทะแยมอญน่ีแหละที่ไมมีช่ือ ก็เลยต้ังวา 

หงสฟารามัญ โดยหงสเปนสัตวประจําชาติมอญ สวนรามัญ หมายถึง มอญ”   

ลุงกัลยา เลาตอถึงการเปดฉากแสดงครั้งแรกของคณะหงสฟารามัญ ถูกจัดข้ึนที่วัดแหง

หน่ึง ซึ่งตนจําช่ือไมได อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร บรรยากาศของงานของวันน้ันเต็มไปดวย

ผูคนมากหนาหลายตา โดยเฉพาะผูเฒาผูแกจํานวนมากที่มารอดูการเลนทะแยมอญ ซึ่งก็ไดกระแส

ตอบรับที่คอนขางดี ผูชมตางรองรํากันอยางสนุกสนาน สวนตัวนักรองและนักดนตรีบนเวทีก็

สนุกสนาน ผสมปนเปอกับความต่ืนเตนของการแสดงครั้งแรก 

 

วันน้ี 

ตลอดระยะเวลากวา 30 ปที่คณะหงสฟารามัญไดยืนหยัดโลดแลนอยูบนเสนทางดนตรี 

ลุงกัลยา เผยวามีเพียงสิ่งเดียวที่ยึดเหน่ียวใหสมาชิกในวงมาถึงวันน้ีได คือเรื่องของ “คุณคาทาง

วัฒนธรรม” ที่สมาชิกตองการจะรักษาและสืบสานใหดํารงอยูกับลูกหลานมอญตลอดไป 

“แมวันน้ีมอญจะไมมีประเทศอยู แตลุงก็ภูมิใจที่ยังอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไวได ลุงก็

คิดอยูอยางน้ี เพื่อเปนตัวอยางใหชาวโลกเขาดู ใหเขารูวาหนังสือยังมี ภาษายังมี และวัฒนธรรม

ประเพณีเราก็มี แมประเทศไมมี” 

ปจจุบันคณะหงสฟารามัญ มีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 11 คน ผนวกกันจาก 3 รุน ซึ่งสวน

ใหญอายุประมาณ 60 ป ข้ึนไป และมีสมาชิกที่อายุนอยสุดเพียง 19 ป โดยแบงเปน นักรอง 4 คน นัก

ดนตรี 7 คน มีกัลยา ปุงบางกระด่ี เปนหัวหนาวงดนตรี และรับหนาที่รองเพลงและเลนซอดวงเปน

หลัก, บุนนาค จันเปลี่ยน ทําหนาที่เปนนักรองประจําวงเชนเดียวกับปวีณ สาแหรกทอง และละมัย ปุ

งบางกระด่ี สวนจํานง เขยะตา ทําหนาที่ดีดจะเข, นะยัน สมบุญ สีซอสามสายมอญ, ทิน สุดเจริญ เปา

ขลุยมอญ, สมคิด สังขทอง ประจํากลองเปงมาง, สมเกียรติ มะคนมอญ ตีฉ่ิง, สมหมาย มะคนมอญ ตี

ฉาบ และปดทายดวยสาย สาแหรกทอง มือกรับประจําวง ซึ่งสมาชิกทั้งหมดในวงสืบเช้ือสายมาจาก

บรรพบุรุษชาวมอญ และมีพื้นเพเปนคนบางกระด่ีทั้งสิ้น 

 

เพียงหน่ึงเดียว 

 “คณะหงสฟารามัญ”ไมเพียงแตเปนความภาคภูมิใจของชาวมอญบางกระด่ี แตยัง

เปรียบเสมือน “คณะทูต”ประจําชุมชนที่มีบทบาทในการสรางความสัมพันธกับชุมชนมอญอื่นๆ 

รวมถึงคนภายนอก เน่ืองจากเปนวงทะแยมอญวงเดียวที่เหลืออยูในประเทศไทย ทําใหคนมอญและ

คนที่สนใจทะแยมอญตางวาจางหรือเช้ือเชิญใหคณะหงสฟารามัญไปออกแสดงอยูเสมอ  
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อยางเชนในคราวที่กรุงเทพมหานครไดรับรางวัล “เมืองทองเที่ยวที่ ดีที่สุดในโลก” 

(World’s Best Awards 2013) จากนิตยสาร Travel+Leisure นิตยสารดานการทองเที่ยวช่ือดังของ

สหรัฐอเมริกา และจัดงานเลี้ยงฉลองรางวัลดังกลาวที่วังสวนผักกาดในวันที่ 2 สิงหาคม 2556  

กรุงเทพมหานครผูจัดงานก็ไดติดตอใหคณะหงสฟารามัญไปแสดงในฐานะตัวแทนจาก

เขตบางขุนเทียน นอกจากผูชมจํานวนมากตางใหความสนใจกับการละเลนของวงดนตรีแลว ม.ร.ว.สุ

ขุมพันธุ บริพัตร ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ยังเขามาทักทายและพูดคุยกับคณะทะแยมอญ 

สรางความปลาบปลื้มใหศิลปนเช้ือสายมอญไมนอย  

 

ความในใจ 

หลังจากประจําวงหงสฟารามัญมาเกือบครึ่งของชีวิต  สาย สาแหรกทอง นักดนตรีผู

อาวุโสที่สุดในวงบอกเลาถึงความรูสึกวา ภูมิใจที่ไดเปนสวนหน่ึงของหงสฟารามัญ รวมถึงมีความสุข

และสนุกในคราวเดียวกัน  

“ที่บอกวาภาคภูมิใจ เพราะเราสามารถรักษาวัฒนธรรมมอญแบบด้ังเดิมใหคงอยู สวน

ความสุข คือการที่เราไดเลน ไดแสดงในสิ่งที่เราชอบ และอยางสุดทายความสนุก คือความเพลิดเพลิน 

เวลาที่เราเครียด การเลนดนตรีเปนทางออกในการระบายอารมณ ชวยใหเรามีอารมณที่ดีข้ึน” 

มือกรับประจําวงกลาวตอไปวา เสนหของดนตรียังอยูที่การสงตอความรูสึกของนักดนตรี

ไปยังผูชม เมื่อนักดนตรีรูสึกรื่นรมยกับการเลน คนดูก็พลอยสนุกสนาน มีความสุขไปดวย  

“เมื่อกอนพอถึงวันหยุด จะดีใจมาก เราจะมารวมตัวเลนกัน แลวก็จะมีคนมาดู มารํากัน 

บางคนพอจะเลิก เขาไมใหเลิกนะ อยางเที่ยงคืนตองเลิก ก็มาขอตอรองเปนตีหน่ึง เราก็เอาๆ ตอๆ คน

ก็จะเตนกัน สนุกมากๆ” ลุงสายเลาดวยรอยย้ิม 

สวนบุนนาค จันเปลี่ยน นักรองหญิงในวงเผยความในใจวา หงสฟารามัญเปนเหมือน

ความฝนของตน เพราะเดิมทีสนใจและชอบรองเพลงเปนทุนเดิมอยูแลว พอชวงป 2550 นักรองหญิง

ของวงกําลังขาด หัวหนาวงก็เลยมาชักชวนใหเขารวมวงดวยกัน ซึ่งตนก็รีบตอบรับคําชวน เพราะรูจัก

วงน้ีอยูแลว และเคยใฝฝนอยากเปนไดอยางเขา เมื่อความฝนเปนจริง จึงรูสึกดีใจและภูมิใจอยางย่ิงที่

ไดเปนสวนหน่ึงของหงสฟารามัญ  

“ปารูจักพวกเขามากอนหนาน้ีแลว และยังเคยคิดวาเมื่อไรจะไดเปนอยางเขา ซึ่งเราก็

ต้ังใจนะ พอตอนน้ีอายุ 60 เราก็ทําไดแลว ทั้งภูมิใจทั้งดีใจ” 

 

ทัศนะชาวชุมชน 

นอกจากสมาชิกในวงจะภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหน่ึงของหงสฟารามัญแลว ชาวมอญบาง

กระด่ีเองก็รูสึกไมแตกตางกัน  

   ส
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อนันต เลี้ยงบํารุง หัวหนาชุมชนหมูที่ 8 วัดบางกระด่ี วัย 51 ปเลาวา หงสฟารามัญเปน

วงดนตรีพื้นบานที่ตนเห็น และรูจักมาต้ังแตเปนเด็กจึงมีความผูกพันกับพวกเขา ไมวาจะเปนเทศกาล

ใดหรืองานไหนๆก็จะมีคณะหงสฟารามัญที่ตองไดรับเชิญมาเลนเสมอ จนถึงวันน้ีการเลนการแสดงทุก

อยางก็ยังคงเหมือนเดิม มีเพียงแคเปลี่ยนนักแสดงแทนคนที่จากไปเทาน้ัน  

 “เปนความรูสึกที่ดีและภูมิใจที่ชุมชนเรายังมีทะแยมอญหลงเหลืออยู เพราะที่อื่นเขาก็

ไมมีแลว” 

สวนบุบผา น่ิมตานี อายุ 70 ป ชาวบางกระด่ีบอกวา หงสฟารามัญเปนวงที่อยูคูบาง

กระด่ีมานานมาก เวลามีงานตางๆอยางสงกรานตที่เปนงานใหญประจําป ก็จะมีทั้งทะแยมอญ และ

บอนสะบา หงสฟารามัญจะมาเลนตลอด ทําใหเกิดความสามัคคีและทําใหคนในบางผูกพันกัน จึงยาก

ที่จะนึกภาพในวันที่ชุมชนมอญบางกระด่ีไมมีหงสฟารามัญ 

 

หลังมานทะแยมอญ: ครูพักลักจําแบบกัลยา ปุงบางกระด่ี 

การเลนดนตรีของลุงกัลยา อาจไมเหมือนศิลปนคนอื่นทั่วไป ที่มักเกิดจากการศึกษาเลา

เรียนมาจากครูบาอาจารย หากลุงกัลยาไดเรียนรูวิธีเลนดนตรีจากการ “ครูพักจํา” หรืออาจเรียกวา

เปน “การเรียนรูดวยตนเอง” ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. เริ่มตนจากเครื่องดนตรีที่มีอยู 

ระยะแรกของการเปนนักดนตรีมือใหมของลุงกัลยาน้ัน เริ่มตนมาจาก “ซอดวง” ที่เปน

เครื่องดนตรีเพียงช้ินเดียวที่บรรพบุรุษไดทิ้งไวใหเปนมรดก จึงทําใหลุงกัลยาตัดสินใจเลือกหยิบสิ่งที่มี

อยูใกลตัวมาฝกหัดเปนลําดับแรกเสียกอน 

2. ติดตามดูงานดนตรีบอยครั้ง 

ในอดีตการเลนทะแยมอญถูกจัดข้ึนอยูบอยครั้ง ซึ่งลุงกัลยาก็จะติดตามเฝาดูแทบจะทุก

งาน เพราะงานดนตรีเหลาน้ีเปรียบเสมือน “ชวงเวลาทอง” ที่สามารถนําโอกาสมาใชใหเปนประโยชน

ในเรื่องของการศึกษาและเรียนรูวิธีการเลนเครื่องดนตรีตางๆจากผูใหญที่ชํานาญและมากดวยฝมือ  

3. หมั่นขยันฝกฝน 

ครั้นใชเพียงแตการติดตามและเฝาดูจะทําใหเราสามารถเลนดนตรีได เคล็ดลับอีกสิ่งหน่ึง

ที่ตองพึงมี คือ “การฝกฝนและซอมเลน” โดยลุงกัลยาจะเลือกใชเวลาหลังเลิกงานมาซอมฝกซอมกับ

เพื่อนที่สนใจในเรื่องของดนตรีเหมือนกัน จากน้ันก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน จน

สามารถเลนไดอยางชํานาญ 

เพียงเทาน้ี…ความสําเร็จในเรื่องของดนตรีก็คงจะไมใชเรื่องยากตามแบบฉบับของลุง

กัลยา  
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สีสันเครื่องสาย 

ทวาเบื้องหนาในการเลนทะแยมอญของลุงกัลยา คือหัวหนาวงดนตรี ที่เปนทั้งนักดนตรี

และนักรองในคราเดียวกัน และหากจะกลาวถึงเบื้องหลังของการเลน หรือแมแตอุปกรณสําคัญอยาง 

“เครื่องดนตรี” ชายคารมดีผูน้ียังคงเปรียบเสมือนกลไกขับเคลื่อนช้ินสําคัญเชนกัน เพราะเบื้องหลัง

ของเครื่องดนตรีแทบจะทุกช้ินในคณะหงสฟารามัญ ลวนมาจากเขาทั้งสิ้น 

 

เบ้ืองหลังเครื่องดนตร ี

 ลุงกัลยา เลาวาการประดิษฐเครื่องดนตรีแตละชนิด ลุงกัลยาจะบรรจงสรรสรางดวย

ตนเองต้ังแตกระบวนการหาและคัดเลือกไม เพราะไมแตละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันไป และ

จะทําใหเสียงแตกตางตามไปอีกดวย 

“ลุงไมไดเรียนรูมาจากอะไรเลย ลุงคิดวาเปนพรสวรรค หรือไมก็อาจเปนเพราะชาติกอน

ลุงเคยทําเปนมา ชาติน้ีถึงไดทําเปน” 

โดยเครื่องดนตรีที่ตองใชในการเลนทะแยมอญก็จะประกอบไปดวยทั้งหมด 4 ประเภท 

เหมือนที่พวกเราเคยเลาเรียนกันมาต้ังแตสมัยประถมศึกษา กลาวคือเครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และ

เครื่องเปา ซึ่งจะมีทั้งเครื่องดนตรีมอญและดนตรีไทย ที่นับไดวาเปนความตางที่มีความลงตัวเปนอยาง

มาก 

เครื่องดนตรีหลักที่ตองใชมาแตด้ังเดิมมีทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก ซอมอญ หรือโกร, จะเข 

หรือจยาม, ขลุยมอญ หรืออะโลด, กลองเปงมาง หรือปุงตัง และฉ่ิง หรือหะเด 

นอกจากน้ี ในปจจุบันยังมีการนําซอดวง และกรับเพิ่มเขามาบรรเลงเพิ่มความครื้นเครง

และสีสันใหกับวงมากย่ิงข้ึนอีกดวย  

 

สรางสรรค 

จากน้ัน ลุงกัลยา ยังเลาใหฉันฟงถึงข้ันตอนการประดิษฐเครื่องดนตรีแตละชนิดเริ่มตน

จาก “ซอมอญ” “ซอสามสาย” หรือที่คนมอญนิยมเรียกกันวา “โกร” ซึ่งจะมีรูปรางแตกตางไปจาก

ซอสามสายไทย เพราะซอมอญจะมีความยาวของคันซอที่สั้นกวา และบนหัวซอจะมีการแกะสลัก

ลวดลายที่งดงาม ดังเชน ซอสามสายที่วงหงสฟารามัญนิยมนําไปเลน หัวซอจะแกะสลักไมเปน

ลวดลายดอกไมที่เปนรูปแบบเดียวกัน  

 “น่ีลุงยังคิดจะแกะหัวซอสามสายเปนรูปหงสตออีกอันเลย”  

ลุงกัลยา เลาตอวาในอดีตการประดิษฐซอมักจะเลือกใช “ไมรมมา” เพราะเปนไมที่มีอยู

ในทองถ่ินของบางกระด่ี และมีลักษณะน่ิม สามารถนํามาแกะสลักไดงาย แตปจจุบันไมรมมาน้ันเปน
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ไมหายาก จึงตองแปรเปลี่ยนมาใชไมฉําฉาแทน จากน้ันก็จะนํามาตกแตงใหเปนรูปราง ซึ่งลวดลาย

ตางๆบนหัวซอของลุงกัลยาจะมีทั้งที่เกิดจากการฟูมฟกรักจํา และการคิดและออกแบบดวยตนเอง  

นอกจากน้ี ลุงกัลยายังเคยประดิษฐซอสามสายมอญทูลเกลาฯ ถวายแดสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในป 2551 ที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ โดยเฉพาะอยางย่ิงในป 

2553 ลุงกัลยาไดมีโอกาสเขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อีกครั้งหน่ึง และมีโอกาสไดพูดคุย โดย

ภาษาที่ใชก็เปนภาษาธรรมดา ไมไดราชาศัพทช้ันสูง ซึ่งทําใหลุงกัลยารูสึกภูมิใจและดีใจเปนอยางมาก  

สวน “ขลุยมอญ” หรือ “อะโลด” มีลักษณะคลายคลึงกับขลุยไทย โดยไมที่จะนํามา

ประดิษฐขลุย ตองเปน “ไมรวก” หรือที่เรานิยมเรียกกันวา “ไมไผ” เพราะในอดีตไมจําพวกน้ีสามารถ

หาไดงายตามปาตามดงทั่วไป และจากน้ันลุงกัลยาก็ตองนําไมมาเจาะและตกแตงรูของเสียงดวย

ตนเอง 

ถัดมา คือ “จะเข” หรือ “จยาม” ซึ่งจะใชเปนจะเขของไทย แลวนําทํานองเพลงมอญ

เขามาใส แตหากเปนจะเขมอญรูปรางหนาตาจะตางกับจะเขไทย เพราะจะเขามอญจะมีรูปรางด่ัง

จระเขของจริง  

ลุงกัลยา เลาวาดวยจะเขเปนเครื่องดนตรีที่มีขนาดคอนขางใหญ การเลือกใชไมก็ตองเปน

ไมที่ขนาดใหญ ซึ่งโดยสวนมากก็จะใชเปนไมขนุน เพราะนอกจากจะมีขนาดใหญแลว ไมชนิดน้ียังให

เสียงที่กึกกอง และกังวาน  

สวน “กลองเปงมาง” หรือ “ปุงตัง” จะใชไมขนุนเชนเดียวกับจะเข และใชหนังวัวบางๆ

มาขึงหนากลอง 

“ซอดวง” ไมที่ถูกเลือกนํามาประดิษฐจะเปน “แกนไมโพทะเล” หรือ“ไมประดูชิงชัน” 

เพราะไมทั้งสองชนิดน้ีจะใหเสียงที่ดัง สน่ัน และกังวาน 

“ไมฉําฉาก็จะนํามาทําซอดวงไมได เพราะเสียงมันไมสน่ัน แนน และสะทานเทาแกน

โพทะเล” 

 

ภูมิปญญาบางกระด่ี 

การเลาเรื่องไมที่จะนํามาประดิษฐซอดวงของลุงกัลยา ทําใหฉันยอนคิดถึงวันหน่ึงที่กําลัง

จะเดินเขาบานลุงกัลยา แตแลวถึงกับตองตกใจเสียกอน เพราะวันน้ีหนาบานไมเหมือนเคย มีหนังงู

ชนิดหน่ึง ซึ่งมีขนาดใหญและยาวมากถูกแขวนตากอยูบริเวณราวตากผาหนาบาน 

เมื่อไดพบกับลุงกัลยา สมองก็สั่งการใหเอยถามเรื่องสิ่งแปลกปลอมทันใด  

“ลุงจํานงเขาทํางานอยูตรงหมูบานทางเขาปากซอย แลวงูมันมากินหานของคนใน

หมูบาน แลวยามของหมูบานเขาตีได ลุงก็เลยบอกเขาวาขอใหลุงเถอะ” 
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และที่บังเอิญที่สุดในวันน้ัน คือฉันไมไดไปหาลุงคนเดียว ฉันไปกับเพื่อนอีกคนหน่ึง ซึ่ง

เธอเปนคนที่กลัวงูมาก แลวสิ่งที่เธอเห็นตรงหนาน้ี คงไมตองบรรยายมาก ไดแตน่ังตัวแข็งทื่อ ไมกลา

เหลียวหันไปไหน โดยเฉพาะอยางย่ิงที่ราวตากผาหนาบาน 

หลังจากน้ันลุงกัลยาก็ไดสอนถึงวิธีการทําความสะอาดหนังงูโดยใชภูมิปญญาชาวบาง

กระด่ี ทดแทนวิธีการทําความสะอาดที่ตองใชสารเคมี ซึ่งหนังงูเหลือมถือเปนหน่ึงในอุปกรณที่จําเปน

ที่ตองใชในการประดิษฐซอดวง เน่ืองจากตองใชขึงบริเวณกระบอกซอ  

“ลุงเอามาทั้งตัวเลย แลวก็มาลอกหนังออกมา แชนํ้าเกลือไว 1 คืน แลวก็เอามาตากแดด 

2-3 วันก็แหงแลว เก็บไวนานๆ ก็ไมเปนอะไรแตถาไมใชภูมิปญญาชาวบานแบบเรา สวนมากเขาก็จะ

ใชนํ้ายา” 

 

วิวาหเครื่องดนตร ี

นอกจากน้ี รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ยังบอกวาดนตรีมอญยังไดรับอิทธิพลมาจาก

ตะวันตกอีกดวย อยางเชน ซอสามสายที่ไดรับอิทธิพลมาจากเชลโล (Cello) ซึ่งซอฝรั่งน้ีเขามาอยูใน 

วัฒนธรรมของมอญมาเปนเวลานานมากแลว โดยมีความแตกตางอยูบริเวณหัวซอที่มี

ขนาดใหญ  

“ซอฝรั่งน้ีเขามาอยูในวัฒนธรรมของมอญนานแลว คลายๆวาสมัยกอนฝรั่งไมรูจักมอญ 

มอญอยูริมทะเล ซึ่งมอญในที่น้ีตองไมนับวาเปนมอญในประเทศไทยดวย มอญในพมา มอญน้ีอยูริม

ทะเล เพราะพวกมอญจะชอบนํ้า ก็ไปรูจักฝรั่ง ฝรั่งก็บอกวานายก็เปนดนตรีเหมือนกันน่ี จึงมอบเชล

โลให แลวฝรั่งก็จากไป ทางดานของมอญน้ีก็เปนนักดนตรี เลยเอาซอฝรั่งมาเลน แตแทนที่จะเลนแบบ

ฝรั่ง ก็มาเลนแบบซอสามสาย แลวปรากฏวา ซอขางลางมันหัก ขางบนมันหัก ก็ไปเติม ลูกบิดเล็กๆก็

ไปทําใหมันใหญ ที่ใหญข้ึนเพราะจําของเดิมไมได ไปๆมาๆก็กลายเปนพันธผสม มอญไปแตงงานกับ

ฝรั่ง กลายเปนโกรเครื่องดนตรีที่ผสมผสาน” 

รวมไปถึงการการผสมผสานระหวางเครื่องดนตรีมอญและไทยในการเลนทะแยมอญ ที่

ตางมีอิทธิพลตอกันและกัน เพราะทั้งมอญและไทยตางมีการเอาเครื่องดนตรีมาผสมรวมกัน 

“มันมีความสัมพันธกัน เพราะมาแตงงานกัน คือมีการเอาเครื่องดนตรีมารวมกัน มีการ

ผสมกันระหวางเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีมอญ” 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ขลุยมอญและขลุยไทย “ดร.มนัส แกวบูชา” อาจารยประจําบัณฑิต

วิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา และเปน

ผูทรงคุณวุฒิ คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เลาวาขลุยมอญ 

หรืออะโลด จะมีหนาตาคลายกับขลุยไทย เพียงแตสั้นกวา และเปนขลุยที่มีระดับเสียงที่ตํ่า รวมถึง
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จํานวนรูบนตัวขลุยอะโลดแตละเลาอาจจะมีจํานวนรูไมเทากัน มีต้ังแต 4-6 รู และบางเลาอาจมี

เทากับขลุยไทย คือ มี 7 รู 

นอกจากน้ี ขลุยอะโลดยังมีความพิเศษตรงบริเวณรูปากนกแกวที่ตองออกแบบความยาว

สัดสวนมาอยางเฉพาะ ย่ิงรูปากนกแกวตํ่ามากเทาใด ระดับเสียงของขลุยก็จะตํ่ามากเทาน้ัน 

“แตปจจุบันสวนมากเขาก็เอาขลุยไทยไปใชในทะแยมอญหมดแลว เพราะหนาทีห่ลกัของ

ขลุยอะโลดจะตองเปนเครื่องดนตรีหลักในการเทียบเสียงใหเครื่องดนตรีอื่นๆ เชนเทียบกับจะเข เทยีบ

กับโกร หรือซอมอญ โดยเฉพาะซอดวง เด๋ียวน้ีเขาก็เอามาใชเลนในวง มันก็เลยย่ิงไมสะดวก เพราะ

เสียงมันสูงกวา แตอะโลดเสียงตํ่า เวลาเปาก็ลําบาก เขาเลยใชขลุยไทยกัน” 

 

หลังมานทะแยมอญ: มอญซอนผา 

“มอญซอนผา ตุกตาอยูขางหลัง  ไวนูนไวน่ี ฉันจะตีกนเธอ” 

“มอญซอนผา” เปนการละเลนที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในวัยเด็ก อาจเปนเพราะ

กฎกติกาที่นอยขอ และใชเพียงแค “ผาหน่ึงผืน” เปนอุปกรณสําคัญในการเลน จึงทําใหเด็กๆตางให

ความสนใจกันเปนอยางมาก 

ทวามองลึกเขาไปถึงที่มาของการละเลนประเภทน้ี ใครหลายอาจคิดวาเปนการละเลนที่

คนไทยไดรับมาจากคนมอญ หากในความเปนจริงการละเลนน้ีถือวาเปน “การละเลนของเด็กไทย” 

อยางแทจริง  

“คุณองค บรรจุน” ผูเช่ียวชาญดานวัฒนธรรมมอญ ไดเขียนบทความเรื่องการละเลน

มอญซอนผาไวที่ www.monstudies.com ซึ่งเปนเว็บไซตเพื่อการศึกษาภูมิปญญามอญ วาจากการ

คนควาเอกสาร และหลักฐาน รวมถึงการสอบถามจากคนเฒาคนแกหลายทาน ลวนยืนยันตรงกันวา 

“การละเลนมอญซอนผา” ไมใชการละเลนของคนมอญ  

คาดวาเปนละเลนที่คนไทยคิดข้ึนมา เพื่อนําจุดออนของคนมอญข้ึนมาลอเลียน หยอกลอ

กันตามเพื่อนที่สนิทที่คุยเคยกัน เพราะคนมอญซอนผาจริงๆ ตามที่คนไทยวากัน แตไมสามารถสรุปให

แนชัดลงไปได สิ่งที่เปนรูปธรรมชัดเจน คือการซอนผาผีในหีบเกาคร่ําครา ทวาแฝงไปดวยกุศโลบาย

สอนลูกสอนหลานใหรูคุณคาของคน อีกทั้งคนมอญน้ันจะไมเลนตุกตาเด็ดขาดตามคําสั่งสอนต้ังแต

สมัยปูยาตายาย ที่หามลูกหลานเปนคําขาดวา “ไมใหเลนตุกตา” แมจะไมทราบเหตุผลที่แนชัด แต

ตางก็ปฏิบัติตามแตโดยดี 

ที่มา: http://monstudies.com/show_content.php?topic_id=42 
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ลวดลายเพลงมอญ 

“อะลาง อะลาง อะลาง แฟกโมนปรุเกลิงระเร รอยโปยโตะรอยฮาเฮ อีจุอีนายปาเล

แนะอัวหยิกออะลาง” 

บทเพลงออกแขกพรอมกับเสียงรองหวานๆจากชายรางเล็กบนเวที แปลเปนภาษาไทย

จะไดใจความวา “ฟงๆๆ เพลงมอญดังข้ึนแลว พวกเราเปนพวกฮาเฮ คุณลุงคุณปาอยาสงเสียงดัง 

เด๋ียวผมจะรองใหฟง” ตางทําใหใครหลายคนตองละมือหรือสิ่งตางๆที่กําลังทํา และหันหนาเขาหาเวที

กันอยางทันใด เพราะน่ีคือเพลงที่เปรียบด่ังสัญญาณใหแฟนเพลงทั้งหลายรูวาการรองทะแยมอญกาํลงั

จะเริ่มตนข้ึนแลว  

 

ศิษยมีคร ู

อยางไรก็ตาม กอนจะเริ่มแสดงทุกครั้งตามลักษณะนิสัยและวิถีชีวิตของคนมอญที่มักจะ

เปนคนนอบนอม รักในพุทธศาสนา และมีความเช่ือในการกระทําวาทุกสิ่งจะตองมีครูบาอาจารย จึง

ขาดไมไดจะตองมี “พิธีไหวครู” และ “ทํานํ้ามนตธรณีศาลปะพรม” เพื่อสงผลบุญเปนการตอบแทน

แดคุณคร ู

“เพราะคนมอญเปนคนออนนอม รักในศาสนา เช่ือในการกระทําวาทุกสิ่งตองมีครูบา

อาจารย เราไมลบหลู เขาถึงเรียกวาไมลืมคุณครู ไมลืมพระคุณครบูาอาจารยที่ฝกฝนและมอบวิชาให

เราเรียนมา” ลุงกัลยากลาว 

สวนชุดของเซนไหวตางๆ จะประกอบไปดวยดอกไม ธูปเทียน บุหรี่ 1 ซอง เหลา 1 ขวด 

คาครู 12 บาท และนํ้าหน่ึงขัน เพื่อทํานํ้ามนต ซึ่งในสวนของนํ้ามนต จะมีเพียงลุงกัลยา และลุงนะยัน

ที่จะสามารถทําไดนํ้ามนตได เพราะลุงทั้งสองทานไดผานการครอบครูมาเปนที่เรียบรอยแลว 

 

เปดมาน 

จากน้ัน จะเริ่มเขาสูชวงของการแสดงบนเวทีโดยจะเปดฉากดวยการโหมโรง เปน

ลักษณะของเพลงบรรเลงประมาณ 2-3 เพลง อยางเพลงสีนวล หรือเพลงจีนแส และพอเลนจนจบก็

จะเริ่มบทเพลงออกแขกข้ึนมาทักทายผูชม และตอดวยการขับรองโตตอบระหวางหญิงและชาย  

ลุงกัลยา ยังเลาเสริมใหฟงวาเน้ือเพลงของแตละงานก็จะมีความแตงตางกันไป ไมได

เหมือนกันทุกงาน 

“เน้ือเพลงมันก็แลวแตงาน อยางงานแตงก็จะประมาณหนุมสาวมาเจอกัน เรียกสินสอด

ทั้งหมั้นเทาไหรๆ แตถาเปนพวกงานบวช งานศพ เน้ือเพลงจะเปลี่ยนไปตามงานเลย” 

“แลวอยางน้ีงานศพลุงรองยังไง มีเกี้ยวดวยไหมคะ” ฉันถาม 
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“การเกี้ยวกันของหญิงชายก็จะเกี้ยวกันแคงานมงคลนะ ถาเปนพวกงานศพ ก็จะรองเปน

พูดถึงคุณงามความดีของคนที่ตาย รองถึงเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” 

โดยสวนมากทํานองเพลงในการเลนจะเปนทํานองชา แตปจจุบันก็มีการประยุกตเอา

ทํานองเพลงไทยมาเพิ่มเขาไป เพื่อเพิ่มความเร็วของทํานองและใหผูชมออกมารองมาเตนกันอยาง

สนุกสนาน ซึ่งระยะเวลาของเพลงๆหน่ึงจะสูงถึง 30 นาที และแบงกันรองคนละ 4-5 ตอน หากฝาย

หญิงเปนฝายรองข้ึนกอน ฝายชายก็ตองเปนผูรองแกสลับกันไปมาตามลําดับ  

 

คนงามเพราะแตง 

แมการแสดงจะสนุกสนานเพียงใด แตยังมีอีกสิ่งหน่ึงที่นับไดวาเปนองคประกอบสําคัญ

ตอผูแสดงเชนกัน ที่จะสามารถดึงดูดผูชมใหสนใจเรามากอยางข้ึน ไดแก “เสื้อผา หนาผม” ด่ัง

สุภาษิตที่วา “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง” 

ลุงกัลยา เลาวาการแตงกายของฝายชายจะสวมเสื้อคอกลมลายดอก นุงผาลอยชาย และ

คลองไหลดวยผาสไบมอญลายปกภูมิปญญาชาวบางกระด่ี หรือที่คนมอญนิยมเรียกวา “หยาดหะเริม

โตะ” สวนบริเวณใบหนาจะมีการทัดดอกไมที่หู และมีการแตงเติมดวยแปงเล็กนอย หรือที่เรียกวา 

“การปะกระแจะ” ซึ่งมีลักษณะเปนการปะแปงเปนวงกลมบนใบหนา  

“ผาสไบมอญที่เห็นเน่ีย ลายพวกน้ีจะปกดวยมือ เปนภูมิปญญาคนบางกระด่ี ลุงตองซื้อ

ผามาเอง แลวก็มาจางคนในชุมชนปก เด๋ียวน้ีผืนหน่ึงราคา 800 แหนะ เมื่อกอน 300-350 เอง” 

ลุงกัลยา ยังอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผานุงลอยชายของผูชายวา เปนการนุงผาแบบเกา มี

ลักษณะนําผายาวๆมาขมวดเอาเอง ซึ่งมีลักษณะคลายๆกับการนุงโจงกระเบน แตตางกับผาโสรง 

เพราะผาโสรง คือผาถุง 

สวนฝายหญิง ในอดีตจะสวมใสผูหญิงเสื้อแขนกระบอกมอญ แตปจจุบันก็มีการ

ผสมผสานกับของไทย กลายเปนเสื้อเขารูปรัดเอว และนุงผาถุงยาวถึงขอเทา มีผาสไบมอญเหมือน

ฝายชายคลองอยูที่คอ หรือไมก็จะพาดที่ไหล สวนทรงผมจะเกลาเปนมวย และประดับดวย

เครื่องประดับผม หรือที่เรียกวา “แหมะแควปากซก” 

ทั้งน้ี การแตงกายลักษณะน้ียังสามารถสวมใสไปเลนไดทั้งงานมงคล และอวมงคล 

เวนเสียแตไปบรรเลงที่งานศพฝายหญิงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนผาถุงเปนสีดํา 

 

หลังมานทะแยมอญ: หยาดหะเริมโตะ 

“ผาสไบมอญ” หรือที่คนมอญนิยมเรียกกันวา “หยาดหะเริมโตะ” หน่ึงในเครื่องแตงกาย

ของนักรองวงทะแยมอญ ที่มีลวดลายประณีตและงดงาม อันเกิดจากภูมิปญญาของชาวบานบางกระด่ี 

ซึ่งปจจุบันนับวามีจํานวนนอยครัวเรือนนักที่จะปกเย็บเปนอาชีพหลักเพื่อจําหนายใหคนในชุมชน 
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“ปาแพง” หรือ “แพง กะด่ี” ชางเย็บและปกผาสไบมอญ อายุ 59 ป ไดเลาใหฟงวาตน

ยึดอาชีพน้ีเปนหลักมากวา 10 ปแลว เพราะสวนมากคนจะเย็บใชกันเองมากวา โดยแรงบันดาลใจใน

การทําไดรับมาจากคนบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ในอดีตนิยมนํามาขายใหคนบางกระด่ี แตคนใน

ชุมชนกลับไมคอยไดสนใจ เพราะตางนิยมทํานากันเสียมากกวา จนในที่สุดตนจึงตัดสินใจทดลองคิด

ออกแบบและเย็บข้ึนมาขายดวยตนเอง สําหรับลวดลายบนผาสวนใหญจะคิดข้ึนมาดวนตนเองเลย แต

ก็มีบางลายที่ดูของเขามา 

“ปาจะเปนคนทําเองต้ังแตการไปซื้อผา โดยจะนิยมใชผาโทเรเปนหลัก แตบางคนเขาก็

จะใชผาไหมก็มีบาง ซึ่งผืนหน่ึงเด๋ียวน้ีก็ตกอยู 700 บาท เมื่อกอนมันแค 100 กวาบาทเอง แตทั้งผา

และอุปกรณมันแพงข้ึน รวมถึงเวลาในการทําก็คอนขางสูง บางผืนน่ีเย็บเปนเดือนเลยนะ แตถาเร็วสุด

ก็ 10 วันกวาจะเสร็จ” 

สําหรับขนาดมาตรฐานของผาสไบมอญจะมีความยาว 2 เมตร และมีความกวาง 50 

เซนติเมตร โดยมีลายปกหลักๆ ทั้งหมด 3 ลายใหเลือกซื้อ คือ ลายสี่เหลี่ยม ลายลอมดาว และลาย

มะลิเลื้อย 

ทั้งน้ีปาแพง กลาวทิ้งทายวา หากใครสนใจจะสั่งทําก็สามารถสั่งสีผาและลายปกไดตาม

ตองการ หรือจะซื้อผามาเองแลวจางใหปกลายตนก็รับทําใหไดเชนกัน หรือติดตอไดที่เบอรโทรศัพท 

082-971-8995 

“ลายสี่เหลี่ยม” ถือวาเปนลายปกต้ังแตยุคแรกๆ ซึ่งลักษณะของลายจะคอนขางเรียบ 

เปนดาวกระจายอยูในกรอบสี่เหลี่ยม 

“ลายลอมดาว” เปนลายที่ถูกพัฒนาตอจากลายสี่เหลี่ยม ลักษณะของลายจะมีความ

ประณีตมากย่ิงข้ึน กรอบจะโคงมนลอมรอบดาวกระจาย 

“ลายมะลิเลื้อย” อาจกลาวไดวาเปนลายที่หาซื้อไดยากที่สุด เพราะตองใชฝมือและเวลา

มากเปนพิเศษ ขนาดกระทั่งใชแลวยังมาขอซื้อตอกันก็มี ซึ่งลักษณะของลายจะมีลักษณะเปนดอก

มะลิเลื้อยไปตามแนวผา 

 

ละครฉากใหม 

ในยุคโลกาภิวัฒนที่มีการแพรกระจายของขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว บวกกับเทคโนโลยีที่

ถูกพัฒนาไปอยางย่ิงยวด อาจทําใหหลายๆสิ่งถูกดูดกลืนไปอยางงายดาย โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่อง

ของ “ประเพณีและวัฒนธรรม” ที่บางครั้งเราอาจตองมีการ “ปรับตัว” เพื่อใหวัฒนธรรมเหลาน้ัน

สามารถดํารงและดําเนินอยูบนโลกกลมๆใบน้ีตอไป  
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คืนวันเกา 

หากเราทวนเข็มนาฬิกากลับประมาณ 40-50 ป การเลนทะแยมอญจะเปนการละเลนทีม่ี

จุดประสงคเพื่อสรางความบันเทิง ความสนุกสนาน และแฝงดวยคติธรรมตางๆ อยางเชน การสอน

หลักพุทธศาสนา โดยการนําชาดกเรื่องตางๆมารองเลนกันในทะแยมอญ หรือเปนกิจกรรมเพือ่สงเสรมิ

ความสามัคคี ใหคนในหมูบานหลอมรวมเปนหน่ึงเดียวกัน  

เมื่อกาลเวลาผานพนไป การเลนทะแยมอญตามหมูบานก็เหลือนอยลง จนทําใหจาก

การละเลนไดแปรเปลี่ยนเปนงานจาง 

 “มันเปนวัฒนธรรมที่มีทุกหมูบานมอญ พอทีหลังผูเฒาผูแกเสียก็ไมมีใครสืบสาน มันก็

หมดไปเรื่อยๆ” 

ถึงวันน้ี คณะหงสฟารามัญจึงใชเพียงแตเปนความภาคภูมิใจของชาวบางกระด่ี แตยังเปน

ตัวกลางการสื่อสารวัฒนธรรมดนตรีที่งดงามใหกับชุมชนมอญอื่นๆอีกดวย 

“เมื่อกอน มันไมมีราคาไรหลอก เขาขอแรงมาก็ไปเลนแลว มีการละเลน เทศกาลเราก็ไป

เลน ไมไดหวังเงิน ไมไดยึดเปนอาชีพ เคาก็จะพูดขอไปทะแยมอญสักคืนหน่ึง” 

 

จุดแปรผัน 

แตเมื่อถึงเวลาของจุดแปรผันที่ ลุงกัลยาบอกวามันก็ตองมีการปรับตัวในหลายดานไป

พรอมกันๆ อยางเชน การจัดรูปแบบใหเน้ือเพลงใหเขากับงานทั้งงานมงคลและอวมงคล รวมถึงตองมี

การแตงเพลงเพิ่มอีกดวย  

นอกจากน้ียังตองมีการปรับแตงเรื่องทํานองและภาษาในเพลง เพราะเดิมทีทั้งทํานอง

และคํารองลวนเปนภาษามอญทั้งสิ้น แตปจจุบันตองมีการปรับตัวใหมีการผสมผสานระหวางมอญกับ

ไทย เชน เพลงมอญ แตเลนดวยทํานองไทย หรือเพลงไทย แตเลนดวยทํานองมอญ โดยทั้งหมดน้ี มี

ตัวกําหนด คือเจาภาพงานและผูชมทั้งสิ้นวาเปนคนเช้ือชาติใด หรือตองการใหวงดนตรีรองเลนใน

รูปแบบใด 

“เมื่อกอนน้ีคนมอญยังพูดไทยไมคอยคลอง เพราะบางทีฟงออกแตพูดไมไดเวลาดูก็เลย

จะดูแตมอญ แตเด๋ียวน้ีก็ดูหมดแลว บางทีก็ไมดูมอญแลว ดูแตไทย มันก็เปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัย 

ตามสถานการณ และกาลเวลา” 

อีกทั้ง ลาสุดคณะหงสฟารามัญยังมีการสรางแฟนเพจ (fanpage) ในเฟสบุคเพื่ออัพเดท

ขอมูลและวันเวลาการแสดงตางๆใหผูที่สนใจไปรับฟงรับชมกันได ซึ่งก็ไดกระแสตอบรับที่ดีเกินกวาที่

สมาชิกในวงคิดกันไว เพราะพึ่งจะเปดมาไดไมนาน แตมีคนเขามาเปนผูติดตามเกือบ 400 คนเสียแลว  
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วันน้ี 

ปจจุบันจํานวนงานจางมีจะมีจํานวนเพิ่มเขามาอยางตอเน่ือง ซึ่งลุงกัลยาเช่ือวาเปนผลมา

จากการที่เหลือวงเดียวในประเทศไทย จึงทําใหเวลาชุมชนมอญที่อื่นหรือผูที่สนใจจะวาจางก็ตองมา

ติดตอคณะหงสฟารามัญ ซึ่งโดยเฉลี่ยในแตละเดือนจะมีงานประมาณ 2-3 งาน และจะมีจํานวนเยอะ

เปนพิเศษในชวงเทศกาลสงกรานตและออกพรรษา เพราะงานสวนใหญของคนมอญจะจัดในวันเวลา

ดังกลาว รวมถึงเปนชวงเวลาที่คนนิยมแกบนกันอีกดวย 

ครั้นใชวาจํานวนงานที่เพิ่มมากข้ึน จะทําใหวงดนตรีจะมีรายไดเพิ่มมากข้ึน ลุงกัลยาเลา

วารายที่ไดรับมายังไมพอสําหรับการใชในชีวิตประจําวัน แตลุงโชคดีที่มีบุตรและลูกหลานคอยเลี้ยงดู 

และคอยดูแลคาใชจายสวนตัวในแตละเดือน เพราะการไปเลนแตละครั้งจะไดคาจางอยูที่ 12,000 -

14,000 บาทเทาน้ัน ซึ่งราคาน้ีจะรวมถึงคาเดินทางตางๆดวย หากนํามาเฉลี่ยกับสมาชิกในวงที่มี

จํานวนสูงถึง 11 คน เงินที่ไดรับจริงๆคงไมไดมากมายอะไรเสียเลย 

 

หลังมานทะแยมอญ: ครอบครัวของเรา 

“ครอบครัว” ถือเปนสถาบันที่หลายคนตางใหความสําคัญเปนที่สุด เพราะสถาบันน้ีเปน

สถาบันแรกในชีวิตที่เปลี่ยนใหเด็กเล็กๆคนหน่ึงเติบโตมาเปนผูใหญ โดยใชความรัก ความหวงใย และ

คําสอน มาเปนสิ่งเติมเต็มเพื่อใหชีวิตมีความสมบูรณ เพรียบพรอม และกลาที่จะบินไดอยางสวยงาม

และมั่นคง 

“ชุดศัพทครอบครัว” จึงเปนคําศัพทชุดหน่ึงที่ทุกคนจําเปนตองเรียนรู เพื่อใชเรียกคน

สําคัญในครอบครัวของเราไดอยางถูกตอง และสําหรับภาษามอญก็มีคํานามที่ใชเรียกแทนคนใน

ครอบครัวเชนกัน ซึ่งสวนใหญตรงพยางคแรกของคําศัพทจะแทนดวยเพศของคําศัพทน้ันๆ  

คําวา “อะ” แทน “เพศชาย” 

และคําวา “อิ” แทน “เพศหญิง”  

 

ตาราง 5-1    แสดงคําศัพทในครอบครัวภาษามอญ 

 

คําศัพทในครอบครัว 

คําศัพท ความหมาย คําศัพท ความหมาย 

อะโฮนก ปู หรือตา อิตอห ยา หรือยาย 

อะนาย ลุง อินาย ปา 

อะปา พอ เหม แม 
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อะเตะ อา หรือนาผูชาย อิเตะ อา หรือนาผูหญิง 

เกา พี่ชาย บั้ว พี่สาว 

เตะปลาย นองชาย เตะวุด นองสาว 

อัว ฉัน 

  

สานใจรามัญ 

“โรงเรียนน้ีเปนโรงเรียนไทย ลุงเคยใหซอสามสายเขาไปตัวหน่ึง เพื่อเปนตัวอยางใหเขา

ไปทํา ซึ่งครูอาจารยก็ไทยแทๆ เด็กก็ไทย แตดีดเพลงมอญได ดูสิ ทึ่งเลยเวย” 

ในวันที่ใครตางพากันกลาววา “หงสฟารามัญ” คือทะแยมอญวงสุดทายของไทย น่ัน

เปรียบเสมือนกับ “ลมหายใจ” ของวัฒนธรรมทางดนตรีอาจหมดสิ้นลงไดทุกเวลาโดยไมมีใครรูมา

กอน 
 

เสียงจากหัวใจ 

ลุงกัลยา บอกกับเราวา รูสึกใจหายและเสียใจอยูเหมือนกัน เพราะมันเปนวัฒนธรรมของ

เรา อยางโรงเรียนไทยแหงหน่ึงที่ลุงเคยใหซอสามสายมอญเขาไป ซึ่งครูบาอาจารยและนักเรียนตาง

เปนคนไทยแท ยังสามารถเลนเพลงมอญไดเลย 

“โรงเรียนน้ีเปนโรงเรียนไทย ลุงเคยใหซอสามสายเขาไปตัวหน่ึง เพื่อเปนตัวอยางใหเขา

ไปทํา ซึ่งครูอาจารยก็ไทยแทๆ เด็กก็ไทย แตดีดเพลงมอญได ดูสิ ทึ่งเลยเวย” 

และในขณะเดียวกัน ลุงยังแอบคิดในอยูบางวาถาลุงไมอยูสักคนหน่ึงแลว ทุกอยางจะ

เปนเชนไร ทุกวันน้ีก็ไดแตต้ังคําถามกับเวนชองวางใหเพื่อเอาไวคลายความสงสัย เพราะอยางคน

ใกลชิดทั้งลูกและหลานตางก็ไมสนใจและไมคิดที่จะสืบสานกัน 

“ลูกก็ไมเอา หลานก็เปานิดๆหนอยๆ ไมสนใจกันเลย เวลาไปเลนก็พยายามเรียกใหไป

ตาม เผื่ออาจจะไดซาบซึ้ง แลวถาลุงไมอยูสักคนหน่ึงน่ันนะสิ ไดแตสงสัย เพราะยังพูดอะไรไมไดเลย” 

สวนเรื่องของการถายทอดวิชาความรูทั้งการเลนดนตรีและการรองรํา หากใครสนใจ ลุง

ยินดีสอนใหโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพราะตองการมอบใหเปนวิทยาทาน เพื่อใหเด็กๆชวยกันสืบ

สานใหทะแยมอญคงอยูตอไป 
 

หวังของพอและปู 

แมวาลุงกัลยาจะพูดกบัฉันดวยนํ้าเสียงและดวงตาที่เศราใจวาลูกกับหลานก็ไมมีใครคิด

จะสืบสาน แต “นองเอ็ม” หรือ “วิรัตน ปุงบางกระด่ี” หลานชายของลุงกัลยา ไดมาน่ังคุยกับฉันใน
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ขณะที่กําลังน่ังคุยอยูกับลุงกัลยาวาตนจะชวยปูสืบสานทะแยมอญใหอยูตอไป และคิดวาตัวเอง

สามารถทําได เพราะปจจุบันก็มีฝกเลนดนตรีอยูเหมือนกัน เชน ซอดวง และขลุย 

เพียงคําพูดที่ชวยใหมองเห็นลมหายใจของทะแยมอญจากหลานชาย ลุงกัลยาก็กลับมา

หัวเราะราเริง พรอมย้ิมแกมปริอยูนานเลยทีเดียว 

ในขณะเดียวกัน “พี่โทเร” หรือ “ลาวัลณ ปุงบางกระด่ี” บุตรสาวของลุงกัลยา ก็ได

ยืนยันตามความจริงวาไมสามารถสืบทอดทะแยมอญตอไปได เพราะเลนไมเปน แมวาจะเคยลองฝก

อยูบาง แตก็ไมเปนผลสําเร็จ  

อีกทั้งตนยังมีอุปนิสัยไมกลาแสดงออกรวมอยูดวย จึงทําใหไมสามารถเลนทะแยมอญได

ตามบิดา ทวาภายในใจจะมีความรูสึกภูมิใจและผูกพันกับคณะหงสฟารามัญอยูมาก   
 

ความหวังเล็กๆ 

และจากกการที่ฉันไดพูดคุยกับคุณลุงและคุณปาสมาชิกในวง ทุกคนตางมีความหวังเลก็ๆ

วา “ตองมีเด็กๆมาสืบสานตอ” เชนตาสายก็เช่ือวาตองมีคนมาสืบสาน โดยจะมีลุงกัลยาเปนคุณครูใน

การถายทอดวิชา 

“ตาก็ไดแตบอกกัลยาไววาใหสอนเอาไวเวลาวาง ชวนพวกเคามาเลนมาดีด ซอม จับยังไง 

เขาเพลง เขาจังหวะ ใหกัลยาเปนอาจารยวางั้นเถอะ” 

แตอีกมุมหน่ึงของความคิด ตาสายมองวาหมดรุนของตนแลว ทะแยมอญก็คงเหลือเพียง

แคความทรงจํา 

“เด็กๆสมัยน้ีก็ไมมีใครสนใจ มันไมเอาเลยหนูเอย มันเรียนเอาแตราชการ พอบอกงาน

แบบน้ี มันดูไมมีอะไร” 

ดาน “นะยัน สมบุญ” หรือ “ลุงดวด” นักดนตรีรุนบุกเบิก บอกวาตองอนุรักษตอไปให

ได โดยเริ่มตนจากหมั่นสอนลูกสอนหลานใหรูจักทะแยมอญ เพราะทะแยมอญก็เปรียบเสมือน

สัญลักษณของคนมอญโดยแทจริง และในขณะเดียวกันก็ตองรีบสะสมคนใหมากที่สุด เพื่อที่จะมาสืบ

ทอด เพราะเวลาขางหนาทุกคนก็จะตองตาย ซึ่งจะไมสามารถนําทะแยมอญติดตัวไปไดดวย  

“ตองสะสมคน ตอไปขางหนาถึงเราจะไมอยู เราจะตายไป เขาก็ฝกตอไปได” 

สวนคนสุดทาย คือปานาค นักรองในวง คิดวาอนาคตของทะแยมอญอาจจะมีความ

ริบหรี่อยูบาง แตจะขอทําชวงเวลาที่เหลือใหดีและเต็มที่ที่สุด  

“คิดวาริบหรี่หนอย แตวาเวลาที่เหลือจะพยายามทําใหเต็มที่ ถึงจะเหลือกันนอย ปาก็จะ

สู ไมทอแนนอน” 
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ศูนย 

ถึงแมสมาชิกในคณะหงสฟารามัญอาจจะมีความหวังเล็กๆตอลมหายใจของทะแยมอญ

วาจะตองมีใครสักคนหรือหลายคนเขามาทําใหวัฒนธรรมดนตรีอันล้ําคาน้ีเดินตอไปไดอีกแสนนาน  

แตในมุมมองของรองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย กลับมองวาอนาคตของทะแยมอญและ

ดนตรีมอญจะเหลือเพียงแตช่ือแนนอน เพราะคนบริโภคนอยลง และคานิยมในการมองจากคนสวน

ใหญน้ัน เปนเพียงสิ่งของที่ถูกเก็บรักษาไวเฉพาะพื้นที่ เชน พิพิธภัณฑดนตรี หรือรูจักกันในวงจํากัด  

“ตายแนๆ เพราะคนบริโภคนอยลง และคานิยมคนมองวาพวกน้ันเปนเพียงแคของ

ที่สตาฟไว มันไมไดอยูในเน้ือเหมือนอยางพวกแร็ป หรือแจส แตทะแยมอญพวกน้ีนานๆ ทีจะเห็นที 

แลวคนก็เลยไมไดสนใจวามันสําคัญ ซึ่งก็เปนธรรมชาติของวัฒนธรรมพื้นบาน” 

รองศาสตราจารย ดร.ณรงคชัย ยังกลาวทิ้งทายวาหากมองถึงวงปพาทยที่ย่ิงใหญกวา

ทะแยมอญ ทุกวันน้ียังแทบจะเดินหนาตอไปไมไหว สวนทะแยมอญที่มีเหลืออยูจริงๆ ก็ใชวาจะมีแตที่

บางกระด่ี ที่อื่นก็ยังมีอยูแตก็ถือวามีจํานวนนอยมาก ซึ่งเด็กรุนใหมก็คงจะไมสนใจ เพราะหากถามวา

เด็กรุนใหมพูดภาษามอญไดไหม ก็จะรูวามันไมเหลืออะไร นอกจาก “ช่ือ”  
 

นักลาฝน 

อยางไรก็ดี ในทุกวันหยุดเสารอาทิตยก็ยังมีเด็กโตและเด็กเล็กจากละแวกบานและตาง

ชุมชน หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาเรียนดนตรีกับลุงกัลยาอยูจํานวนไมนอยเลยทีเดียว อยางเชน “ปวีณ 

สาแหรกทอง” หรือ“นองท็อป” อายุ 19 ป นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งมีความชอบและ

สนใจในทะแยมอญมาต้ังแตสมัยศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา เน่ืองจากเคยรวมกิจกรรมของโรงเรียน

ที่เกี่ยวกับดนตรีมอญ โดยมีลุงกัลยาเปนผูฝกซอมให และภายหลังกิจกรรมน้ีก็ประสบความสําเร็จเปน

อยางมาก จึงทําใหเกิดการตอยอดทางความรูจนมาถึงปจจุบัน 

“หลังๆ เริ่มสังเกตลักษณะจากการมารวมวงกับพวกลุงๆ เราก็จะดูวาทางจะเขเปนอยาง

น้ี ทางขลุยเปนอยางน้ี ตรงน้ีเปนลูกเลนอยางน้ีๆ เราก็จําไวแลวมาปฏิบัติเวลาเราเลน” 

และดวยความที่นองท็อปเปนเด็กพื้นเพบางกระด่ีมาต้ังแตเกิด ประกอบกับสภาพสังคม

ของชุมชนก็เปนสังคมขนาดเล็ก ไมไดกวางขวาง ผูคนตางก็รูจักกันหมดทั้งบาง เขาจึงตัดสินใจเรียนกับ

ลุงกัลยา เพราะหากจะไปเรียนขางนอก ตนก็ไมคอยรูจักสถานที่ดวย  

ทั้งน้ี นองท็อป ยังบอกวาอีกวาไมไดคาดหวังอะไรจากการเรียนมากนัก นอกจากตองการ

จะอนุรักษไว เพราะตนเช่ือวาอนาคตทะแยมอญคงไมมีเหลืออีกแลว และที่สําคัญในอนาคต เขา

วางแผนที่จะมาเขารวมวงกับหงสฟารามัญอยางแนนอนหลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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หลังมานทะแยมอญ: เพลงออกแขก 

“ออกแขก” เปนคําที่ใชเรียกในการเริ่มแสดง “ลิเก” โดยจะตองรองเพลง เพื่อสื่อใหผูชม

รูเลยวาการแสดงลิเกกําลังจะเริ่มตนข้ึนแลว ซึ่งในสวนของวงดนตรีทะแยมอญ คณะหงสฟารามัญก็ได

แนวคิดน้ีมาจากลิเกอีกเชนกัน แตจะพิเศษตรงเน้ือเพลงที่ถูกแตงข้ึนมาเฉพาะคณะหงสฟารามัญ

เทาน้ัน  

ลุงกัลยา เลาวาเพลงออกแขกของคณะหงสฟารามัญ ประพันธโดย คุณลุงสมาน ชาว

มอญ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเน้ือเพลงก็จะเปนภาษามอญ และแตงใหใชเปนเพลงออกแขกของคณะ

หงสฟารามัญเทาน้ัน เพื่อเอาไวใชเรียกผูชมใหเขามาดู เพราะการเลนทะแยมอญกําลังจะเริ่มข้ึนแลว  

ทั้งน้ีลุงกัลยา ยังบอกวาเพลงออกแขก ถือเปน “เพลงเดนประจําวง” อีกดวย เพราะ

เพลงน้ีตางทําใหใครหลายคนรูจักคณะหงสฟารามัญ เพราะกอนจะเลนทะแยมอญทุกครั้ง ตองเริ่ม

ดวยบทเพลงออกแขกอยูเสมอ 

 

เน้ือเพลงออกแขกคณะหงสฟารามัญ 

“อะลาง อะลาง อะลาง แฟกโมนปรุเกลิงระเร รอยโปยโตะรอยฮาเฮ อีจุอีนายปาเล

แนะอัวหยิกออะลาง” 

แปลไทย 

“ฟงๆๆ เพลงมอญดังข้ึนแลว พวกเราเปนพวกฮาเฮ คุณลุงคุณปาอยาสงเสียงดัง เด๋ียวผม

จะรองใหฟง” 
 

2. การจัดหนา 

การจัดหนา เปนการนําองคประกอบตางๆ ไดแกขอความ ภาพ รูปวาด และกราฟก มา

วางลงบนแมแบบ ทั้งน้ีโดยมีหลักยึดวารูปเลมที่ไดมีกําหนดใหเปนแนวคิดหลักแลว เดินเน้ือหาไป

ตามน้ัน ไมแกไขหรือดัดแปลง การจัดหนาบนแมแบบจะปรับเปลี่ยนไดในกรณีที่เปนแนวคิดรอง

เทาน้ัน 
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ภาพ 5-1 อารตเวิรก ปกหนาและปกหลัง 

 

ภาพ 5-2    อารตเวิรก ปกใน คํานํา ภาพเปดกอนเขาเน้ือเรื่อง และสารบัญ 

   ส
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ภาพ 5-3    อารตเวิรก บทนํา เปดมานทะแยมอญ 
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ภาพ 5-4    อารตเวิรก บทที่ 1 หงสฟารามัญ 
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ภาพ 5-5    อารตเวิรก บทที่ 2 สีสันเครื่องสาย  

   ส
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ภาพ 5-6    อารตเวิรก บทที่ 3 ลวดลายเพลงมอญ  
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ภาพ 5-7    อารตเวิรก บทที่ 4 ละครฉากใหม 
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ภาพ 5-8    อารตเวิรก บทที่ 5 สานใจรามัญ 
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ภาพ 5-9    อารตเวิรก ภาพปดเน้ือเรื่อง หนาเกี่ยวกับผูเขียน หนาขอบคุณ และหนารองปก 
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3. การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ 

การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ เปนกระบวนการหลังการออกแบบจัดหนาเสรจ็สมบรูณ

ในข้ันตอนน้ีจะทําการตรวจสอบแกไขความถูกตองขององคประกอบตางๆของหนังสือ ไมวาจะเปน

ความถูกตองของตัวสะกด เครื่องหมายตางๆ ตามที่ไดกําหนดไวใหเปนรูปแบบเดียวกัน ตลอดจน

ความเรียบรอยสวยงามของการจัดหนา ถือเปนการตรวจทานครั้งสุดทาย กอนจะสงงานเขาโรงพิมพ

ตอไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล ขอจํากดั และขอเสนอแนะ 

“โครงการหนังสือสารคดีศิลปวัฒนธรรมการเลนทะแยมอญกับวิถีชาวมอญบางกระด่ี” มี

วัตถุประสงคเพื่อเปนสื่อกลางในเผยแพรและอนุรักษใหทะแยมอญคงอยูตอไป โดยจัดทําในรูปแบบ

หนังสือสารคดีที่มุงเนนเสนอเรื่องราวระหวางความสัมพันธทะแยมอญกับวิถีชาวมอญ รวมถึงประวัติ

ความเปนมา และรูปแบบการเลน เพื่อใหผูอานตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมยอย อีกทั้งยังเปนการ

สะทอนใหเห็นถึงอนาคตของการเลนทะแยมอญที่อาจสูญหาย ในวันที่ไรคนสนใจมาสืบสาน 
 

สรุปผลการศึกษา 

การดําเนินงานในโครงการน้ี ผูศึกษาไดศึกษาตามแผนงานที่วางเอาไวในบทที่ 1 ซึ่งจะ

แบงการทํางานออกเปน 3 ข้ันตอนใหญๆ คือ การลงพื้นที่เก็บขอมูล การดําเนินงานดานเน้ือหา และ

การผลิตช้ินงาน 

1. ข้ันตอนการลงพื้นที่เก็บขอมูลต้ังแตเดือนสิงหาคม 2556 โดยทําการศึกษาตาม

ขอบเขตที่วางเอาไว โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก หัวหนาวงดนตรี และผูที่เกี่ยวของ 

1.1 หัวหนาวงดนตร ี

1.2 ผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย นักดนตรี เด็กที่สนใจมาเรียน ครอบครัวของหัวหนาวง 

ประธานชุมชน คนในชุมชน คนชุมชนมอญอื่นๆ นักดนตรีปพาทยมอญ นักวิชาการที่สนใจและ

เช่ียวชาญในดานประวัติศาสตรมอญ และนักวิชาการดานดนตรีในอุษาอาคเนย 

2. ข้ันตอนการเขียนงาน เปนการนําผลการศึกษาที่ไดจากการลงพื้นที่มาเรียบเรียงตาม

รูปแบบของการเขียนสารคดีศิลปวัฒนธรรม มีเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และมี

การเก็บเกี่ยวเรื่องราวที่นาสนใจอื่นๆมาเปนเกร็ดความรูในแตละบท  

3. ข้ันตอนการผลิตช้ินงาน เปนการออกแบบรูปเลมหนังสือ ขนาดกวาง 14.8 

เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร หรือ A5 จํานวน 120 หนา พิมพ 4 สี่ทั้งเลม โดยใชกระดาษอารตการด

ดาน 250 แกรม เปนปก และใชกระดาษปอนดเปนเน้ือใน 

อภิปรายผล 

สําหรับผลประเมินจากกลุมเปาหมายทีอ่านหนังสือเลมน้ีจํานวน 20 คน ประกอบไปดวย

   ส
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ผูเช่ียวชาญ กลุมเปาหมาย และกลุมผูอานทั่วไป โดยมีอายุต้ังแต 19-62 ป สามารถสรุปผลและคิดคา

ชวงคะแนนไดดังตอไปน้ี 

การคิดคาชวงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

                ชวงช้ันที่ตองการ =  5 – 1 

   5 

   = 0.8 ปดเปน 1 

ดังน้ัน คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 คือ ระดับนอยทีสุ่ด 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 คือ ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คือ ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 คือ ระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คือ ระดับมากที่สุด 

โดยจากกผลการประเมินสามารถสรุปคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) ไดดังตารางตอไปน้ี 

ตารางที ่6-1 แสดงผลการประเมินความพงึพอใจงานเลม 

ความพึงพอดานภาพรวมหนังสือ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ความนาสนใจของหนังสือ 4.5 0.5145 

ความสวยงามของหนังสือ 4.38889 0.60768 

คุณภาพของหนังสอื 4.38889 0.60768 

ประโยชนทีผู่อานจะไดรบั 4.625 0.51755 

ความพอใจดานเน้ือหา คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ความนาสนใจของประเด็น 4.55556 0.51131 

การเรียบเรียงเน้ือหาและภาษาที่ใช 4.55556 0.6157 

วิธีการเลาเรื่อง 4.55556 0.6157 

เน้ือหาใหความรูตอผูอาน 4.83333 0.38348 

เน้ือหาสะทอนความสัมพันธระหวางทะแย

มอญกบัวิถีรามัญ 

4.61111 0.50163 

ความพอใจดานเน้ือหา คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

เน้ือหาชวยใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมยอย 4.72222 0.46089 
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ตารางที ่6-1 แสดงผลการประเมินความพงึพอใจงานเลม (ตอ) 

ความพอใจดานออกแบบ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ความเหมาะสมของขนาดหนังสือ 4.44444 0.51131 

ความเหมาะสมของเน้ือหาและการจัดหนา 4.16667 0.61835 

ความเหมาะสมของภาพประกอบ 4.38889 0.60768 

ความเหมาะสมของขนาดและลักษณะ

ตัวอักษร 

4.55556 0.51131 

ความเหมาะสมของการใชส ี 4.5 0.5145 

 

จากการสรุปผลประเมินจากผูอาน ไดผลโดยสรุปวาผูอานคอนขางมีความพึงพอใจตอ

หนังสือ “ทะแยมอญ” ดนตรี ชีวิต และวิถีรามัญ ดังเกณฑที่สรุปออกมาอยูในชวงมากที่สุดและมาก

ทั้งสวนเน้ือหาและการออกแบบ รวมถึงขอเสนอแนะที่มีการช่ืนชมและชอบความคิดสรางสรรค  

อยางไรก็ดี ผลงานช้ินน้ีก็มีการไดรับคําติ เชนเรื่องการจัดหนาสําหรับบางหนาที่ไมคอย

ลงตัว เชน บางหนาอาจดูโลงและขาดอะไรไป 
 

ตัวอยางขอเสนอแนะในภาพรวมจากผูเช่ียวชาญ 3 คน ประกอบไปดวย 1) รศ. ดร. สุภา

ภรณ จินดามณีโรจน ผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมอญ 2) สุดาพร รักษา ผูเช่ียวชาญ

ดานการจัดทําหนังสือเลม หนังสือพิมพบานหนังสือ 3) ปณัสย พุมริ้ว นักเขียน กองบรรณาธิการนาย

รอบรู สํานักพิมพสารคดี 

 “เปนงานที่นาสนใจมากๆ มีความสามารถพิเศษในการเขาถึงขอมูล เก็บขอมูลที่นอยคน

สามารถจะทําได นาจัดพิมพย่ิง ขอช่ืนชมและนาสงเสริมใหกาวหนาในงานน้ีดานน้ีตอไป”  

“จัดรูปเลมไดสวย นาสนใจ ตัวจบเขากับเน้ือหา ใชเครื่องดนตรีประกอบหนาไดนาสนใจ 

แตในสวนของบทนําเรื่องควรใชเปนการแนะนําเน้ือหาภายในเลม ใหผูอานไดรูวาจะเจออะไรบาง และ

ภาพประกอบบางหนาควรวางใหดีกวาน้ีหรือเลือกใชภาพอื่นแทน” 
 

ขอจํากัด 
ปญหาที่พบขณะดําเนินงาน คือแหลงขอมูลหลักที่จะใหขอมูลวงดนตรีคอนขางมีจํากัด 

คือหัวหนาวงดนตรีเพียงคนเดียว เน่ืองจากนักดนตรีรุนที่ชวยกันกอต้ังวงก็ไดถึงแกกรรมกันไป

หมดแลว จึงทําใหงานเขียนมีแหลงขอมูลหลักที่จะใหความรูเกี่ยวกับการเลนทะแยมอญ คณะหงสฟา

รามัญเพียงคนเดียว คือลุงกัลยา ปุงบางกระด่ี  
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ทั้งน้ียังมีปญหาเรื่องเอกสารขอมูลเกี่ยวกับทะแยมอญคอนขางมีจํานวนนอย โดยเฉพาะ

เรื่องของประวัติความเปนมาที่เปนหลักฐานชัดเจน เปนตน 
 

ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาครั้งน้ี ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่นาสนใจใหไปศึกษาในชุมชนมอญบางกระด่ี  

ไมวาจะเปนเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีดานอื่นๆ อาหารพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยว และภูมิปญญา

ทองถ่ิน อยางไรก็ดี ผูจัดทํามีขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจจะไปศึกษาตอ คือการทําความเขาใจ

วัฒนธรรมประเพณีของคนมอญ เพื่อเราจะไดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง และแสดงความเคารพใน

วัฒนธรรมผูอื่น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินผลงานหนังสอืเรือ่ง “ทะแยมอญ” ดนตรี ชีวิต และวิถีรามัญ 
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แบบประเมินผลงานหนังสือเร่ือง ‘ทะแยมอญ’ ดนตรี ชีวิต และวิถีรามัญ 

อายุ  ……..   ป 

เพศ   ชาย  หญิง 

 

1. ความพอใจดานภาพรวมหนังสือ 

5 

มากท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

พอใช 

2 

นอย 

1 

นอยท่ีสุด 

1) ความนาสนใจของหนังสือ      

2) ความสวยงามของหนังสือ      

3) คุณภาพของหนังสือ      

4) ประโยชนที่ผูอานจะไดรับ      

 

2. ความพอใจดานเน้ือหา 

5 

มากท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

พอใช 

2 

นอย 

1 

นอยท่ีสุด 

1) ความนาสนใจของประเด็น      

2) การเรียบเรียงเน้ือหาและภาษาที่ใช      

3) วิธีการเลาเรื่อง      

4) เน้ือหาใหความรูตอผูอาน      

5) เน้ือหาสะทอนความสัมพันธ 

6) ระหวางทะแยมอญกับวิถีรามัญ 

     

7) เน้ือหาชวยใหเห็นคุณคาของ

วัฒนธรรมยอย 

     

 

3. ความพอใจดานออกแบบ 

5 

มากท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

พอใช 

2 

นอย 

1 

นอยท่ีสุด 

1) ความเหมาะสมของขนาดหนังสือ      

2) ความเหมาะสมของเน้ือหาและการ

จัดหนา 

     

3) ความเหมาะสมของภาพประกอบ      

4) ความเหมาะสมของขนาดและ

ลักษณะตัวอักษร 

     

5) ความเหมาะสมของการใชสี      

 

ลงช่ือผูประเมิน _______________________________________ 
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คําถามเฉพาะผูเช่ียวชาญ 

เกณฑในการประเมินผล มากท่ีสุด มาก พอใช นอย นอยท่ีสุด 

1) ความถูกตองของขอมูล      

2) ความครบถวนของขอมูล      

3) ความสมบูรณของขอมูล      

4) ความรอบดานของแหลงขอมูล      

 

ลงช่ือผูประเมิน _______________________________________ 
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